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Wstęp 

 
Niniejsze sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2014/2015 

zostaje sporządzone na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 

45 ust. 2 pkt 6 Statutu Uczelni. Części posiedzenia Senatu Akademii, na którym przyjmuje się 

roczne sprawozdanie z działalności Uczelni i dokonuje się oceny pracy Rektora, 

przewodniczy wybrany członek Senatu, zgodnie z pkt 3 załącznika nr 7 do Statutu AWF 

Warszawa. 

 

 

 

 

 
 

      
     Rok akademicki 2014/2015 był trzecim rokiem urzędowania władz Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kadencji 2012-
2016, pod przewodnictwem JM Rektora, prof. Andrzeja Mastalerza. Był to rok 
podejmowania ważnych dla Uczelni decyzji o charakterze prawnym i 
inwestycyjnym, jak i kontynuowania podjętych w poprzednich latach decyzji o 
charakterze finansowym ze względu na to, iż podjęte w poprzednich dwóch 
latach działania oszczędnościowe  przynoszą pożądane skutki – drugi rok z 
rzędu AWF Warszawa zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Było to 
możliwe dzięki kontynuacji działań oszczędnościowych, wprowadzanych dzięki 
akceptacji  społeczności akademickiej, ale również dzięki skutecznym 
działaniom władz Uczelni w aspekcie pozyskiwania środków zewnętrznych, w 
szczególności w związku z realizowanymi przez Akademię inwestycjami. 
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Pomimo korzystnego wyniku finansowego niewątpliwej kontynuacji będą 
wymagały działania oszczędnościowe, szczególnie wobec zmniejszającej się 
cyklicznie wysokości dotacji ministerialnej oraz znaczącemu spadkowi 
przychodów Uczelni pochodzących z prowadzonych przez nią studiów w 
formie niestacjonarnej. W ramach działań oszczędnościowych Senat Uczelni 
ponownie przyjął uchwałę, na mocy której zrezygnowano z wypłacania nagród 
Rektora w 2015 r. Jednogłośne przyjęcie powyższej uchwały świadczy o 
dojrzałości i odpowiedzialności środowiska Akademii za wspólny los Uczelni. 
Władze Uczelni, pomimo powyższego, wyróżniły jednak, w tym finansowo, 
pracowników Akademii osiągających największe sukcesy w mijającym roku. 
Należy dodatkowo zaznaczyć, że realizowane są przy tym podwyżki dla 
wszystkich pracowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Podwyżki te, na mocy zawartego ze związkami 
zawodowymi porozumienia, mają w roku sprawozdawczym charakter stały, w 
przeciwieństwie do podwyżek z lat ubiegłych. Nie należy jednak zapominać, iż 
realizowanie przez Uczelnię kolejnych podwyżek wiąże się z niemałym 
wysiłkiem finansowym. Przedstawiony i zatwierdzony został ponadto plan 
rzeczowo-finansowy dyscyplinujący poszczególnych dysponentów środków 
finansowych do uważnego i oszczędnego gospodarowania przydzielonymi 
środkami, ale uwzględniający również autonomię finansową wydziałów oraz 
innych dysponentów środków finansowych. Wysokość przewidzianych planem 
wydatków została ściśle uwarunkowana możliwością pozyskania środków na 
ich pokrycie. 
     Rok akademicki 2014/2015 był ponadto rokiem przyjmowania wielu ważnych 
dla Uczelni aktów prawnych, w tym dogłębnej nowelizacji Statutu. Była ona 
konieczna ze względu na nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz innych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i szeroko 
rozumianej nauki. Nowelizacji uległy również inne podstawowe dla Akademii 
akty normatywne, takie jak chociażby Regulamin Studiów czy też Regulamin 
Opłat. Wprowadzono ponadto spójny system potwierdzania efektów uczenia 
się przez AWF Warszawa. Dzięki współpracy ze studentami został ponadto 
zatwierdzony nowy Regulamin Samorządu Studentów, znacząco ułatwiający 
pełną reprezentację tej grupy społeczności akademickiej w poszczególnych 
organach kolegialnych i wyborczych Uczelni. Podejmowane były ponadto 
kolejne działania służące doskonaleniu uczelnianego systemu jakości 
kształcenia. Odnotować dodatkowo należy, iż w roku sprawozdawczym 
Uczelnia przeszła pomyślnie liczne kontrole instytucji zewnętrznych, takich jak 
chociażby Państwowa Inspekcja Pracy, UOKIK, kontrole skarbowe czy też 
kontrole MNiSW realizowane w trybie nadzoru. 
     W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano szereg ważnych inwestycji. 
Znaczącym sukcesem Uczelni było przede wszystkim oddanie do użytku 
wyremontowanego stadionu lekkoatletycznego w części warszawskiej Uczelni, 
którego remont został w całości zrealizowany ze środków MSiT oraz MNiSW. 
Zrealizowano ponadto, ze środków pochodzących w całości z funduszu 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, remont skrzydła w części 
północnej domu studenta – kiedyś akademika męskiego. Finalizowany był 
dodatkowo remont Muzeum AWF Warszawa ze środków pochodzących od 
sponsora - „Getin Bank”. 
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     W minionym roku akademickim władze Uczelni były aktywne również w 
aspekcie podejmowania działań o charakterze zewnętrznym. Miały one przede 
wszystkim miejsce na następujących polach: 
 
- uzyskanie wpisów niezbędnych dla pozyskania środków z funduszy 

Unijnych (lista projektów strategicznych województwa Mazowieckiego i 
planu gospodarki niskoemisyjnej m. st. Warszawy), 

- podpisanie umów ze związkami sportowymi w zakresie kształcenia kadr, 
- pozyskania dla  Akademii statusu organizatora Międzynarodowego 

Kongresu Naukowego we wrześniu 2017 roku (uchwała przedstawicieli i 
naukowców z krajów członkowskich Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Uniwersytetów Kultury Fizycznej i Sportu), 

- zawieranie umów partnerskich z organami samorządu terytorialnego oraz 
innymi uczelniami.   

Uczelnia zdobyła ponadto w roku sprawozdawczym szereg nagród i wyróżnień 
oraz po raz kolejny zorganizowała imprezę marszową o charakterze 
patriotyczno-sportowym "Warszawa – Sulejówek”. 
     Podkreślić na koniec należy, iż w roku sprawozdawczym rozpoczęły się 
obchody jubileuszu 85-lecia AWF w Warszawie – zorganizowana została m. in. 
uroczysta gala, w której uczestniczyło wielu gości, w tym z zagranicznych 
uczelni partnerskich. Rozpoczęciu obchodów jubileuszu towarzyszyły ponadto 
liczne wydarzenia o charakterze sportowym m. in. I Bieg Memoriałowy Janusza 
Kusocińskiego oraz Piknik Rodzinny. Na koniec obchodów odbyła się 
konferencja ogólnouczelniana. Zorganizowano ponadto zjazd absolwentów 
Uczelni, cieszący się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem, co świadczy o 
silnej więzi między Akademią a jej byłymi studentami. Wielu absolwentów 
uczestniczących w tegorocznym zjeździe na pewno długo i miło będzie 
wspominać bal kończący uroczystości. 
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1) Studenci i doktoranci 

 
a) Dane statystyczne dotyczące liczebności uwzględniające podział 

na wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów 
 

 

W roku akademickim 2014/2015 kształcenie odbywało się na następujących wydziałach 

i kierunkach studiów: 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Kierunek Wychowanie Fizyczne  

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

 studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Kierunek Sport 

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

Studia III stopnia doktoranckie z dziedziny nauk o kulturze fizycznej 

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI 

Kierunek Turystyka i Rekreacja  

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

 studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

 

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI 

Kierunek Fizjoterapia 

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 studia II stopnia w trybie stacjonarnym 

Kierunek Pielęgniarstwo 

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Kierunek Wychowanie Fizyczne  

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

 studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Kierunek Sport 

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i ZDROWIA w BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Kierunek Turystyka i Rekreacja  

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 studia II stopnia w trybie stacjonarnym 

Kierunek Kosmetologia 
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 studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

Kierunek Fizjoterapia 

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 

 

 

Liczebność studiujących  

 

W Akademii Wychowania Fizycznego (według stanu na 30.11.2014) studiowało 5291 osób 

na studiach I i II stopnia, w tym na studiach stacjonarnych 4701 studentów, zaś na studiach 

niestacjonarnych 590. 

 

Liczbę studentów w roku akademickim 2014/2015 według danych przekazanych do GUS 

w sprawozdaniu S-10 (studenci) i S-12 (doktoranci – wg stanu na 31.12.2014)  

przedstawia poniższa tabela: 

Kierunek 
i stopień studiów 

AWF Warszawa 
bez cudzoziemców 

Biała Podlaska 
bez cudzoziemców 

Cudzoziemcy 
AWF Warszawa Biała Podlaska 

stacj. niestacj. stacj. niestacj. stacj. niestacj. stacj. niestacj. 

Fizjoterapia 
I stop. 

323  283  3  5  

Fizjoterapia 
II stop. 

245    4    

Pielęgniarstwo 
I stop. 

173 10   2    

WF 
I stop. 

630 232 521 28 14  6  

WF 
II stop. 

573 143 306 144 4  4  

TiR 
I stop. 

538 29 94  24  22  

TiR 
II stop. 

298 4 141  16  16  

Sport 
I stop. 

179  97  3  1  

Kosmetologia 
I stop. 

  161    15  

  Razem: Razem: Razem: Razem: Razem: 

70 
Razem: 

0 
Razem: 

69 
Razem: 

0 2959 418 1603 172 

  

RAZEM 

razem AWF 

Warszawa 

razem  

Biała Podlaska 

razem cudzoziemcy 

AWF Warszawa i Biała Podlaska 

3377 1775 139 (w tym 20 os. z Erasmusa) 

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i Biała Podlaska bez 

cudzoziemców i bez studentów studiów III stopnia:  

5152 

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i Biała Podlaska z cudzoziemcami 

i bez studentów studiów III stopnia: 

5291 

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i Biała Podlaska z cudzoziemcami 

i ze studentami studiów III stopnia: 
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5391 

Studia stacjonarne z cudzoziemcami: 

4701 
Studia niestacjonarne z cudzoziemcami: 

590 

Studia stacjonarne z cudzoziemcami 

Łącznie ze studentami studiów III stopnia: 
4801 

Studia  III stopnia doktoranckie (stacjonarne): 100 

 

Studenci zagraniczni 

Według stanu na dzień 30 listopada 2014 roku (zgodnie ze sprawozdaniem S-10 dla GUS)  

w AWF studiuje łącznie 139 cudzoziemców, wszyscy na studiach stacjonarnych, w tym 21 

osób na Wydziale Wychowania Fizycznego (18 na kierunku WF, 3 na kierunku Sport), 40 na 

Wydziale TIR na kierunku TIR,  9 w Wydziale Rehabilitacji (7 na kierunku Fizjoterapia i 2 na 

kierunku Pielęgniarstwo) oraz 69 w Białej Podlaskiej – 1 os. na kierunku Sport, 10 na 

kierunku Wychowanie Fizyczne., 22 na kierunku Turystyka i Rekreacja, 15 na kierunku 

Kosmetologia oraz 5 na kierunku Fizjoterapia. Spośród wszystkich wyżej wymienionych 

cudzoziemców - 20 osób to studenci z Programu Erasmus, którzy zadeklarowali pobyt na cały 

rok akademicki 2014/2015. 

 

 

 

b) Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 
 

 

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów 

 

Wysokość stypendiów miesięcznie: 

 

X 2014 r. – VI 2015 r. 

 Stypendium socjalne: 470 zł, 420 zł, 370 zł 

 Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki: 250 zł 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 450 zł 

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia 

naukowe, artystyczne przyznawane wg listy rankingowej: 510 zł, 460 zł, 410 zł. 

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym: 1 696 zł, 470 zł, 420 zł. 

 Zapomogi: do 1 000 zł. 

Łącznie z funduszu pomocy materialnej dla studentów, na świadczenia stypendialne 

wydatkowano kwotę: 2 828 044,- zł. 

Stypendia wypłacone uprawnionym studentom przez okres 9 miesięcy, w tym wypłacona 

została dodatkowa transza stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w grudniu 

2014 r. 

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Doktorantów 

 

Wysokość stypendiów miesięcznie: 

 

X 2014 r. – VI 2015 r. 
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 Stypendium socjalne: 1000 zł, 900 zł, 800 zł 

 Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki: 100 zł 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 600 zł 

 Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów: 

I rok: 650 zł 

II rok: 750 zł, 600 zł, 450 zł 

III rok: 950 zł, 800 zł, 550 zł, 400 zł 

IV rok: 850 zł, 800 zł, 650 zł 500 zł  

 Zapomogi: do 1 000 zł. 

Łącznie z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, na świadczenia stypendialne 

wydatkowano kwotę: 183 500,- zł. 

Stypendia wypłacone uprawnionym doktorantom przez okres 10 miesięcy. 

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I 

DOKTORANTÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

WARSZAWA 

          STUDENCI 
         

          
Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra 

Stypendia 

RP 
  

liczba stypendystów 347 22 33 160 302   2 6   

kwota wypłacona 1 208 790 94 500 22 550 318 250 1 183 954   28 000 44 100   

RAZEM FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 2 828 044 

 
   

 

DOKTORANCI 
 

 

       

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora 

Styp. 

Doktoran

ckie 

styp. 

doktoranckie 

z dotacji 

projakościowej 

Stypendia 

RP 

liczba stypendystów 5 2 0 3 19 8 29 1 

kwota wypłacona 45 000 12 000 0 3 000 123 500 100 125 365 100 12 150 

RAZEM FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW 183 500 
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Dane dotyczące stypendiów doktoranckich 

 

Stypendia 

doktoranckie* 
Stypendia doktoranckie z dotacji 

projakościowej* 
RAZEM m-ce 

0 29 500 29 500 
X 

2014 

0 29 500 29 500 XI 

32 040 29 500 61 540 XII 

10 680 41 400 52 080 I 2015 

10 680 41 400 52 080 II 

10 680 41 400 52 080 III 

10 680 41 400 52 080 IV 

10 680 40 400 51 080 V 

10 680 24 200 34 880 VI  

1 335 16 000 17 335 VII 

1 335 15 200 16 535 VIII 

1 335 15 200 16 535 IX 

100 125 365 100 465 225  

 

 

*Stypendia doktoranckie przyznawane są na okres roku akademickiego 

*Stypendia doktoranckie z dotacji projakościowej przyznawane są na okres roku 

kalendarzowego 

 

 

 

Domy Studenckie 

 

 

DOM 

STUDENCKI 

MĘSKI 
        

Dane dotyczące miejsc w Akademiku Męskim  

Lp. 

Pokoje jednoosobowe Pokoje dwuosobowe 
Suma 

wszystkich 

pokoi 

Suma 

wszystkich 

miejsc 

Pokoje (szt.) Miejsca (szt.) 
Stawka 

miesięczna 
dla studenta 

AWF 
Pokoje (szt.) Miejsca 

(szt.) 

Stawka 

miesięczna 
dla studenta 

AWF 
(szt.) (szt.) 

liczba wszystkich 

pokoi/miejsc 
14 14 600 zł 128 256 500 zł 142 270 

Dane dotyczące         
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wpływów za 

kwaterowanie w 

Akademiku 

Męskim 

 
Wpłaty 

Studentów i 

Doktorantów 
Wpłaty za 

wynajem Pozostałe * Razem     

Rok Akademicki 

2014/2015 
1 081 686 177 345 23 670 1 282 700,42      

* wpłaty za dewastację, z tytułu najmu sal konferencyjnych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty  

DOM STUDENCKI ROTACYJNY      

Dane dotyczące miejsc w Akademiku Rotacyjnym  

Lp. 

Pokoje jednoosobowe Pokoje dwuosobowe 
Suma 

wszystkich 

pokoi 

Suma 

wszystkich 

miejsc 

Pokoje (szt.) Miejsca (szt.) 
Stawka 

miesięczna 

dla studenta 

AWF 
Pokoje (szt.) Miejsca 

(szt.) 

Stawka 

miesięczna 

dla studenta 

AWF 
(szt.) (szt.) 

liczba wszystkich 

pokoi/miejsc 
40 40 600 zł 41 82 500 zł 81 122 

Dane dotyczące wpływów za kwaterowanie w Akademiku Rotacyjnym  

 
Wpłaty 

Studentów i 

Doktorantów 
Wpłaty za 

wynajem Pozostałe * Razem     

Rok Akademicki 

2014/2015 
398 967 258 871 19 474 677 312     

* wpłaty za dewastację, z tytułu najmu sal konferencyjnych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty  

DOM 

STUDENCKI 

ŻEŃSKI 
        

Dane dotyczące miejsc w Akademiku Żeńskim  

Lp. 

Pokoje jednoosobowe Pokoje dwuosobowe 
Suma 

wszystkich 

pokoi 

Suma 

wszystkich 

miejsc 

Pokoje (szt.) Miejsca (szt.) 
Stawka 

miesięczna 

dla studenta 
AWF 

Pokoje (szt.) Miejsca 

(szt.) 

Stawka 

miesięczna 

dla studenta 
AWF 

(szt.) (szt.) 

liczba wszystkich 

pokoi/miejsc 
15 15 600 zł 45 90 500 zł 60 105 

Dane dotyczące wpływów za kwaterowanie w Akademiku Żeński  

 
Wpłaty 

Studentów i 

Doktorantów 
Wpłaty za 

wynajem Pozostałe * Razem     

Rok Akademicki 

2014/2015 
366 522 197 873 7 308 571 703     

* wpłaty za dewastację, z tytułu najmu sal konferencyjnych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty  

RAZEM WPŁYWY ZA ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENKICH 

W ROKU AKAD. 2014/2015 
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Dane dotyczące wpływów za kwaterowanie w akademikach  

 
Wpłaty 

Studentów i 

Doktorantów 
Wpłaty za 

wynajem Pozostałe * Razem     

Rok Akademicki 

2014/2015 
1 847 174 634 088 50 452 2 531 714     

* wpłaty za dewastację, z tytułu najmu sal konferencyjnych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty  

 

 

 

 

c) Działalność Biura Karier 
 

 

Okres 01.10.2014-31.01.2015 r. 

 

Zostały przeprowadzone takie działania jak: 

BADANIA I ANKIETY 

1. Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 6 z 2013/2014 r. została przeprowadzona ankieta 

„Monitorowania kariery zawodowej absolwentów” 

2. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora nr 69 z 2013/2014 r. Została przeprowadzona 

ankieta nt. „Opinie i oczekiwania pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych absolwentów AWF Warszawa” 

 

SPOTKANIA 

1. IPF Medical, spotkanie informacyjne pt. „Praca w sektorze medycznym we Francji i 

Niemczech – warunki zatrudnienia oraz uznanie dyplomu” 

2. Wezyr Holiday Service sp. z o.o. - spotkanie informacyjne pt.” Przyjdź i dowiedz się 

więcej o pracy rezydenta i animatora” 

3. Work&Travel – spotkanie informacyjne nt. wyjazdów do USA 

 

DZIAŁALNOŚĆ STAŁA BIURA KARIER 

1. poradnictwo zawodowe 

2. umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej  

3. umieszczanie aktualności  na stronie internetowej oraz na Facebooku 

 

INNE 

1. Mikołajki 2014 – odpowiedź na pytania i zgarnij nagrody 

2. Dystrybucja przewodników m.in. Pracodawcy i Kariera Plus Sprzedaż 

 

Okres 01.02.2015-30.09.2015 r. 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE: 

 Z usług szeroko pojętego poradnictwa zawodowego m.in.: indywidualne spotkanie 

wspierające wybór ścieżki zawodowej, wsparcie przy redakcji dokumentów aplikacyjnych 

online oraz podczas spotkań, rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy, 

poradnictwo w zakresie przygotowania się na rozmowę kwalifikacyjną skorzystało 31 

studentów oraz 6 absolwentów 
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INFORMACJE O RYNKU PRACY 

 

W dziale “aktualności” oraz na Facebooku prowadzonych przez ABK zostało umieszczonych 

64 informacje w istotnych wydarzeniach na rynku pracy 

 

WARSZTATY i BADANIA DLA STUDENTÓW 

Problematyka zatrudnienia i kompetencji miękkich 

 Wspólnie z KPMG zostało przeprowadzone badanie pt.” Potrzeby i 

oczekiwania studentów w zakresie pomocy w znalezieniu i utrzymaniu 

zatrudnienia” 

 Eksperci z KPMG przeprowadzili warsztat nt. szukania pracy, form 

zatrudnienia oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

Podstawa przedsiębiorcza  

 Zostało przeprowadzone szkolenie nt. Aktywnej postawy pracownika 

mikroprzedsiębiorstwa 

Własna działalność gospodarcza 

 Forum Młodych LEWIATAN: Ekspert z FM Lewiatan przeprowadził 

szkolenie z tworzenia modelu „Business Model Canvas” 

 Przeprowadzono szkolenie z cyklu ABC Przedsiębiorczości pt. „Skuteczne 

działania marketingowe w działalności gospodarczej” 

 Przeprowadzono szkolenie z cyklu ABC Przedsiębiorczości pt. „ Sprzedaż 

usług w działalności gospodarczej” 

 Przeprowadzono szkolenie z cyklu ABC Przedsiębiorczości pt. „ Wstęp do 

analizy finansowej własnej działalności gospodarczej” 

 Przeprowadzono szkolenie z cyklu ABC Przedsiębiorczości pt. „ Pozyskiwanie 

funduszy zewnętrznej przy zakładaniu działalności gospodarczej” 

 

BAZA DANYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓWA 

W roku akademickim 2014/2015 była prowadzona i na bieżąco uzupełniania baza danych 

studentów  i absolwentów  

 

BAZA DANYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

W roku akademickim 2014/2015 została uzupełniona baza danych przedsiębiorstw, instytucji 

publicznych, szkół oraz innych potencjalnych pracodawców absolwentów AWF, która teraz 

zawiera ponad 2.150 rekordów 

 

OFERTY PRACY I INFORMACJE O PRACODAWCACH 

 

Zostało opublikowanych 182 ogłoszenia o pracę. Zmianą w stosunku do poprzednich lat, jest 

publikowanie jedynie tych ogłoszeń, które są zgodne z kwalifikacjami zawodowymi 

studentów i absolwentów Uczelni.  

 

PROJEKTY Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ STUDENTÓW I 

ABSOLWENTÓW 

 

1. współorganizowanie oraz udział w targach pracy JOBBING 2015, 

2. prezentacja firmy Nestle,  

3. prezentacja konkursu żywieniowego „Natalia Honorata Witalna”, gdzie nagrodami 

były płatne staże w firmie Nestle 
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4. prezentacja firmy i pracy stewardesy firmy EnterAir,  

5. prezentacja firmy Stołeczna Estrada 

6. Prezentacja programu WUP EURES “Bezpieczny wyjazd-bezpieczny powrót” 

 

DANE I STATYSTYKI INFORMUJĄCE O TENDENCJACH NA RYNKU PRACY 

- Zostały wysłane materiały oraz opracowania zwarte dotyczące rynku pracy, poszukiwanych 

przez pracodawców kompetencji zawodowych i miękkich oraz informacji o trendach 

opracowane m.in. przez PARP Bilans Kapitału Ludzkiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy na 

wydziały Uczelni. 

 

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIMI KRAJOWYM URZĘDEM PRACY, KURATOREM 

OŚWIATY, KLUBAMI SPORTOWYMI, SŁUŻBĄ ZDROWIA ITP 

- Współpraca z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert prac zgodnych z kwalifikacjami 

zawodowymi absolwentów, współpraca z WUP w obszarze pozyskiwania badań rynku oraz 

materiałów szkoleniowych dla studentów. 

 

PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI I IDEI BIURA ZAWODOWEJ PROMOCJI 

STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 

1. prelekcja na  Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Biur Karier na Politechnice 

Łódzkiej nt. “Udział ABK w budowaniu postawy przedsiębiorczej wśród  studentów” 

2. prowadzenie debaty nt. zaangażowania ABK w budowanie postawy przedsiębiorczej 

3. Udział w konferencjach m.in. Bilans Kapitał Ludzki oraz szkoleniach o tematyce 

pozyskiwania środków unijnych, doradztwa zawodowego oraz spotkaniach branż. 

pracodawców spójnych z kierunkami kształcenia na Uczelni 

 

4. Wzmocnienie działań PR wewnętrznego poprzez: 

 wprowadzenie nowego nośnika informacji o Biurze Karier – prezentacja na  TV 

umieszczonym w głównym hallu  

 Bliska współpraca z Samorządem Studenckim m.in. przy naborze studentów na 

szkolenia organizowane przez ABK 

 zaproszenie i udział Przedstawiciela Samorządu Studenckiego w debacie na 

Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Biur Karier 

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI, INSTYTUCJAMI itp. 

1. spotkanie na AWF Biała Podlaska w celu przedstawienia celów i zadań ABK, 

2. współpraca z Akademickim Biurem Karier Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice 

Łódzkiej oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (wymiana informacji oraz 

doświadczenia w zakresie dobrych praktyk), 

3. zorganizowanie spotkania z AIESEC, w celu nawiązania trójstronnej współpracy, 

razem z Zespołem ds. Współpracy z Zagranicą. 

 

INNE DZIAŁANIA 

 

1. prezentacja najważniejszych informacji o nowych programach unijnych z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

2. spotkanie z dyrekcją PARP oraz analiza możliwości przystąpienia do programu 

unijnego badającego rynek pracy pt. Sektorowe Rady ds. Kompetencji, 

3. czynny udział w posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 
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d) Uczelniany System Jakości Kształcenia 
 

 

Rok akademicki 2014/2015, był etapem doskonalenia uczelnianego sytemu 

zapewniania jakości kształcenia jako całości. W założeniu był to rok aktywizacji opisanych w 

jednostkach systemów zapewnienia jakości kształcenia, monitorowania przez wydziałowe 

komisje ds. jakości kształcenia skuteczności i sprawności przyjętych rozwiązań oraz 

wprowadzania niezbędnych korekt.  

W roku sprawozdawczym, na poziomie uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia w 

składzie dostosowanym do zwiększonej liczby wydziałów uczelni: 

- zatwierdzono wytyczne w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w AWF,  

- opracowano procedurę przeglądu systemu zapewnienia jakości kształcenia w AWF 

- opracowano harmonogram ankietyzacji interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

- opracowano sprawozdanie z oceny własnej oraz rekomendacje, przekazując je władzom 

uczelni 

- przeprowadzono analizy systemu ankietyzacji oraz udziału respondentów w badaniach 

ankietowych – w efekcie tego nastąpi modyfikacja zasad zbierania opinii 

studentów/doktorantów na temat zajęć dydaktycznych 

- wypracowano model systemu potwierdzania efektów uczenia się w AWF, z zachowaniem 

szerokich konsultacji środowiska akademickiego 

Efektem prac jednostkach było m.in. opracowanie sprawozdań z oceny własnej oraz 

rekomendacji przyjętych przez właściwe organy, jak również w przypadku niektórych 

wydziałów przeglądu funkcjonującego systemu wydziałowego. 

 

Ponadto w roku akademickim 2014/2015: 

 

a) Ukazało się zarządzenie rektora ws wprowadzenia wytycznych w zakresie zapewnienia 

jakości kształcenia w AWF 

b) Ukazało się zarządzenie rektora ws wprowadzenia procedury przeglądu systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 

c) Senat Akademii podjął uchwałę dostosowującą wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji do 

nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

d) Senat podjął uchwałę dostosowującą Regulamin studiów do nowelizacji ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, m.in. w zakresie potwierdzania efektów uczenia się 

e)  Senat podjął uchwałę ws organizacji potwierdzania efektów uczenia się w AWF 

f) Prowadzono badania ankietowe dotyczące: 

- oceny zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz 

studiach podyplomowych 

- satysfakcji doktorantów z kształcenia w AWF 

- opinii uczestników wymiany międzynarodowej (uczestników programu Erasmus+) 

- oczekiwań kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia 

- opinii studentów kończących studia na temat kształcenia w uczelni, oraz 

- oceny pracy jednostek administracyjnych 

- monitorowania karier zawodowych absolwentów 

- opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji absolwentów 

g) W wyniku uruchomienia nowej strony internetowej zostały udostępnione informacje 

dotyczące uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz systemów 

wydziałowych 

h) Z inicjatywy władz wydziału Turystyki i Rekreacji zostało zorganizowane szkolenie z 

funkcjonalności platformy SKAI – narzędzia wspomagającego systemy w jednostkach. 



 16 

i) Ze struktury uczelni została wyodrębniona jednostka ogólnouczelniana – Centrum 

Kształcenia Podyplomowego, z zorganizowanym systemem zapewnienia jakości.  

 

 

Wzorem ubiegłego roku: 

- odbywały się, organizowane na wydziałach lub w jednostkach, spotkania Głównego 

Specjalisty ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami wydziałowych komisji ds. jakości 

kształcenia lub komisji ds. jakości kształcenia w jednostkach. Główny Specjalista ds. Jakości 

Kształcenia uczestniczył w posiedzeniach Rad Wydziałów, o ile tematyka dotyczyła kwestii 

związanych z jakością kształcenia lub jakością kwalifikacji. 

 

- funkcjonował system powiadamiania pracowników Akademii o możliwości uczestniczenia 

w konferencjach, seminariach, warsztatach dotyczących głównie modeli potwierdzania 

efektów uczenia się, ale również systemu kwalifikacji, uznawania kwalifikacji, uczenia się 

przez całe życie oraz jakości kształcenia. 

 

 

2) Zasoby ludzkie 
 

a) Nauczyciele akademiccy – dane statystyczne 
 

Tabela A. Nauczyciele akademiccy (łącznie z cudzoziemcami) 

Stanowisko 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni* 

ogółem 
w tym 

kobiety 

z liczby ogółem 

zatrudnieni 

w podstawowym 

miejscu pracy 

ogółem 
w tym 

kobiety 

0 1 2 3 4 5 

Ogółem 
(wiersze 02+03+07+09+11+13+15+16+17+18+19) 

1 365 169 344 8.9 5.3 

Profesor 

zwyczajny 2 23 4 16 0.5 0.5 

nadzwyczajny 
(wiersze 04+05+06) 

3 47 16 42 0.5   

z tego  

z tyt. prof. 4 2 
 

2     
ze stop. dra 

hab. 
5 45 16 40 0.5   

ze stop. dra 6        

wizytujący 7        

w tym ze stop. dra 8        

Docent 9 14 3 14     

w tym ze stopniem dra hab. 10        

Adiunkt 11 92 52 85 0.5 0.5 

w tym ze stopniem dra hab. 12 3 1 3     

Asystent 13 30 22 30 1.0 1.0 

w tym ze stopniem doktora 14 4 3 4     
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Starszy wykładowca 15 98 42 97 2.3 1.3 

Wykładowca 16 38 18 37 3.1 1.5 

Lektor 17 11 8 11     

Instruktor 18 11 3 11 1.0 0.5 

Dyplomowani bibliotekarze oraz 

dyplomowani pracownicy 

dokumentacji i inf. naukowej 

19 1 1 1     

*Niepełnozatrudnionych podano w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. 

 

 

 

Tabela B. Nauczyciele akademiccy* oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych 

(PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym  lub tytułem zawodowym – 

przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Wyszczególnienie 
Profesor z 

tytułem 
Doktor hab. Doktor Magister*** 

0 1 2 3 4 

Ogółem** 1 24.3 46.7 193.6 112.9 

w tym zatrudnieni 

w podstawowym 

miejscu pracy 

2 16.8 41.8 183.6 105.8 

* W tym dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 

 **Podano dane o zatrudnionych w szkole wyższej/instytucie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. 

***Podano dane o zatrudnionych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 
 

 

 

 

b) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – dane 

statystyczne 
 

Grupa stanowisk 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni* 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 

kobiety 
0 1 2 3 4 

Ogółem (wiersze 2 do 4) 1 339 226 11.1 5.6 

Naukowo-techniczni 2 3 1 0.3 0.0 

Pracownicy biblioteczni oraz 

dokumentacji i informacji 

naukowej (bez 

uwzględnionych w Tabeli A) 

3 24 23 1.0 1.0 

Pozostali 4 312 202 9.8 4.6 
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w 

tym 

inżynieryjno-techniczni 5 2 1 
  

ekonomiczni, 

administracyjni oraz 

obsługi 

6 310 201 9.8 4.6 

*Niepełnozatrudnionych podano w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. 

 

3) Działalność naukowa i współpraca z zagranicą 
 

a) Projekty badawcze, działania statutowe i badania własne 
 

 

Projekty badawcze granty (uzyskane w drodze konkursów organizowanych przez NCN, 

NCBiR, MNiSW) i badania statutowe 

 

W roku akademickim 2014/2015 nauczyciele akademiccy Wydziałów warszawskich 

Uczelni realizowali następujące granty: 

1.  „Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w procesie starzenia” – prof. dr hab. 

Andrzej Wit, grant własny MNiSW/NCN; 

2.  „Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w 

chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu” – dr Michalina Błażkiewicz, grant 

SONATA_1 NCN; 

3. „Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu 

stawu biodrowego” - dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański, grant OPUS_1 NCN; 

4. „Wpływ wysiłku fizycznego i treningu sportowego na system immunologiczny kobiet 

i mężczyzn o zróżnicowanej aktywności fizycznej” - Dr hab. prof. nzw. AWF Elżbieta 

Hűbner-Woźniak, grant uzyskany w konkursie „Rozwój Sportu Akademickiego” MNiSW; 

5. „Wykorzystanie treningu dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (nauropsychostymu-

lacja)         w mentalnym przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów” – dr 

Mirosław Mikicin, grant uzyskany w konkursie „Rozwój Sportu Akademickiego” MNiSW; 

6. „Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów 

somatycznych, funkcji płuc i tolerancji wysiłku” kierownik dr Katarzyna Kaczmarczyk, 

grant SONATA_4 NCN; 

7. „Wpływ zmienności genetycznej na wybrane wskaźniki aktywności osi 

podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w sportach walki”, kierownik prof. dr hab. 

Cezary Żekanowski, konkurs OPUS_4 NCN; 

8. Konsorcjum naukowe złożone z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN (Lider), Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz 

Instytutu Spotu uzyskało, w ramach konkursu OPUS_4 NCN, finansowanie grantu 

„Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback- EEG w 

strzelectwie sportowym”. Kierownikiem wyodrębnionej części realizowanej przez AWF 

Warszawa jest dr Mirosław Mikicin; 

9. „Trwałość efektów treningowych w wyniku zastosowanych obciążeń kształtujących 

możliwości fizyczne zawodników sportów walki w trzyletnim cyklu szkoleniowym”, 

kierownik prof. dr hab. Czesław Urbanik, konkurs „Rozwój Sportu Akademickiego_2” 

MNiSW; 

10. „Wykorzystanie metod modelowania matematycznego do analizy i optymalizacji 

techniki ruchu    w acyklicznych dyscyplinach sportu”, kierownik prof. dr hab. Andrzej 

Wit, konkurs „Rozwój Sportu Akademickiego_2” MNiSW; 
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11. „Analiza efektów procesu treningowego na podstawie wybranych cech zdolności 

wysiłkowej oraz wskaźników hemodynamicznych, wydolnościowych i biochemicznych”, 

kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Mazurek, konkurs „Rozwój Sportu 

Akademickiego_2” MNiSW; 

12. „Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych 

ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych”. Projekt realizuje 

Konsorcjum naukowo-przemysłowe składające się ze Szkoły głównej Służby Pożarniczej w 

Warszawie, AWF Warszawa, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie, 

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszewskiego, Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej „AAPSP   w Krakowie oraz przedsiębiorstwem 

„Ślusarstwo PHU W. Radzik PHU” w Straszęcinie. Kierownikiem części projektu, którą 

realizuje AWF W-wa jest prof. rr hab. Czesław Urbanik. 

 

 
Badania statutowe obejmują zadania prowadzone w sposób ciągły. W 2014 roku 

zaczęła obowiązywać Uchwała nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 15 kwietnia w sprawie zasad wydatkowania środków 

przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom 

organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej. Najważniejsze 

regulacje wynikające z tej Uchwały to: 

 powołanie Wydziałowych Komisji Nauki, które przejmują od Senackiej Komisji 

Nauki opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów oraz wniosków o finansowanie badań 

statutowych; 

 decydentami środków przyznanych na działalność statutową wydziałom stają się ich 

dziekani. 

Od 2011 roku jednostki naukowe otrzymują dotację podmiotową na dofinansowanie 

działalności statutowej w podziale na poszczególne panele finansowania.  

Na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja bazowa) Wydziały warszawskie 

otrzymały: 

 

Rok/jednostka WWF WR WTiR 

2014 412 890 zł 148 930 zł 48 260 zł 

(-16 410 zł) 

2015 322 940 zł 233 610 zł 0 

 

Dotacja celowa na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z 

nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym wyniosła: 

 

Rok/jednostka WWF WR WTiR 

2014 187 090 zł 18 780 zł 6 810 zł 

2015 135 450 zł   3 530 zł 4 840 zł 

 

Liczbę projektów badawczych przyjętych do planu badań naukowych AWF Warszawa z 

Wydziałów warszawskich w podziale na podstawowe jednostki organizacyjne przedstawia 

poniższa tabela. Wykaz ten znajduje się również na stronie internetowej AWF Warszawa 

(www.awf.edu.pl; Nauka; Badania naukowe: Aktualnie realizowane projekty badawcze). 
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LICZBA PROJEKTÓW STATUTOWYCH PRZYJĘTYCH DO PLANU BADAŃ 

NAUKOWYCH AWF WARSZAWA Z WYDZIAŁÓW WARSZAWSKICH* 
(w podziale na podstawowe jednostki organizacyjne) 

 

Jednostka 

Działalność statutowa-
bazowa 

Działalność 
statutowa-młodych 

2014 2015 2014 2015 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Katedra Anatomii i Biomechaniki 2 1 1 1 

Katedra Nauk Biomedycznych 4 4 4 2 

Katedra Nauk Społecznych 3 8 2 2 

Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i 

Pedagogiki 
3 3 2 1 

Katedra Sportów Indywidualnych  i Zespołowych 0 3 2 4 

Katedra Teorii Sportu, Sportów Wodnych i 

Zimowych 
2 1 1 2 

Laboratorium Neuropsychofizjologii 1 1 0 0 

RAZEM WWF 15 21 12 12 

WYDZIAŁ REHABILITACJI 

Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji 1 1 2 1 

Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji 

i Bioetyki 
0 0 0 1 

Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu 6 5 2 1 

Katedra Fizjoterapii 3 4 0 0 

Katedra Rehabilitacji 5 7 0 0 

RAZEM WR 13 17 4 3 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i REKREACJI 

Katedra Zarządzania i Ekonomii  0 0 0  

Katedra Turystyki  2 0 4 4 

Katedra Rekreacji 2 2 3 3 

RAZEM WTiR 4 2 7 7 

 
* Stan na 31 sierpnia 2015 roku. 
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WYKAZ PROJEKTÓW STATUTOWYCH UJĘTYCH W PLANIE BADAŃ 

NAUKOWYCH AWF WARSZAWA Z WYDZIAŁÓW WARSZAWSKIECH (stan na 

31 sierpnia 2015 r.) 

 

DS.-139, dr Dorota Trzcińska: Dziecko na przełomie edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała. 

DS-165, dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz: Adaptacja kulturowa i 

modyfikacja kwestionariuszy PARA-SCI i IPAQ oraz ocena aktywności fizycznej osób z 

uszkodzeniem rdzenia kręgowego. 

DS.- 173, dr Piotr Rymarczyk: Społeczne wzory czasu wolnego jako uwarunkowania 

uczestnictwa w rekreacji – analiza wybranych przekazów medialnych i portali internetowych. 

DS.- 175, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Asymetria funkcjonalna i lateralizacja składu 

ciała osób o zróżnicowanej aktywności fizycznej. 

DS-181, dr Anna Kęska: Wpływ sposobu żywienia na stężenie wybranych hormonów we 

krwi          u młodych mężczyzn o małej aktywności fizycznej. 

DS-182, dr Anna Mróz: Wydolność fizyczna i siła mięśni u mężczyzn w wieku 50+ o dużej 

aktywności fizycznej. 

DS-190, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń: Aktywność rekreacyjna w promocji zdrowia i 

profilaktyce chorób niezakaźnych a jakość życia i wydłużenie aktywności zawodowej osób 

powyżej 60. roku życia. 

DS.-191, dr Bartłomiej Krynicki: Wpływ treningu funkcjonalnego na zdolności motoryczne 

młodych skoczków do wody trenujących w placówce wychowania pozaszkolnego. 

DS-193, dr Andrzej Smoleń: Zarządzanie klubami sportowymi w Polsce. 

DS-196, dr Mirosław Mikicin: Koncentracja i ciągłość uwagi a wytrzymałość fizyczna 

sportowców. 

DS-197, dr Barbara Pędraszewska: Społeczne aspekty sportu wśród młodzieży szkolnej i 

akademickiej Warszawy (1956-1989). 

DS-198, dr Hanna Nałęcz: Znaczenie czynników psychospołecznych dla prawidłowego 

poziomu aktywności fizycznej młodzieży. 

DS-199, dr Michał Staniszewski: Stabilność posturalna letnich i zimowych sportów 

przestrzennych. 

DS.-209, prof. Dr hab. Jery Kosiewicz: Sport w świetle tradycyjnych i współczesnych 

wartości społecznych. 

DS.-210, dr Stanisław Kuźmicki: Budowa somatyczna i możliwości anaerobowe 

zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa w wybranych dyscyplinach sportu (judo, 

zapasy, łyżwiarstwo szybkie i bobsleje). 

DS.-211, dr Dagmara Iwańska: Oddziaływanie treningu proprioceptywnego na 

funkcjonowanie aparatu mięśniowo-stawowego kobiet o różnym statusie miesiączkowym. 

DS-212, dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska: Wpływ różnych pozycji siedzących 

człowieka  na krzywizny kręgosłupa  w płaszczyźnie strzałkowej. 

DS-213, dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska: Ocena stabilności posturalnej 

zdrowych kobiet w obuwiu z wysokimi obcasami  oraz osób z dysfunkcjami narządu ruchu. 

DS-214, prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski: Ocena morfologiczna i czynnościowa 

zwieraczy odbytu u pacjentów przed i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego. 

DS-215, prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski: Wpływ odtworzenia ciągłości 

przewodu pokarmowego na zmiany chorobowe jelita  wyłączonego z pasażu-badanie 

prospektywne. 

DS-216, mgr Jolanta Marszałek: Weryfikacja systemu klasyfikacji zawodników w piłce 

siatkowej na siedząco. 
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DS-217, prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk: Wpływ pulsacji światła oraz temperatury 

barwowej na podstawową czynność mózgu. 

DS-218, dr Anna Cabak: Koncepcja alternatywnego programu masażu  jako profilaktyki i 

wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa. 

DS-219, mgr Judit Lencse-Mucha: Ocena reakcji organizmu na wysiłki krótkotrwałe o 

maksymalnej intensywności osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

DS-220, dr n. mad. Łukasz Henszel: Przykład nowoczesnego rozwiązania służącego 

poprawie wykrywalności i zgłaszalności zakażeń szpitalnych miejsca operowanego w szpitalu 

Medicover w Warszawie. 

Ds-221, dr Krzysztof Graff: Wpływ  treningu  wibracyjnego  na układ kostny i sprawność 

motoryczną pacjentów z zaburzonym metabolizmem kostnym. 

DS-222, mgr Kalina Kaźmierska-Kowalewska: Opracowanie norm dla testów 

podstawowych umiejętności motorycznych dzieci w wieku 7-10 lat. 

DS.-223, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka: Ocena globalnych wzorców ruchu wg 

Prechtla       u niemowląt z zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego. 

DS-224, prof. dr hab. Andrzej Wit: Czynniki morfologiczne i funkcjonalne determinujące 

rozkład nacisku stopy na podłoże w czasie chodu swobodnego. 

DS.-225, dr hab. N. med. prof. nzw. AWF. Małgorzata Łukowicz: Rozkład napięcia 

posturalnego   u niemowląt  urodzonych przedwcześnie i o czasie z zaburzeniami  

funkcjonowania OUN w porównaniu do dzieci zdrowych. 

DS.-226, dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska: Atrofia mięśni przykręgosłupowych u 

chorych kwalifikowanych do leczenia operacyjnego z stenozy kanału kręgowego odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa. 

DS.-227, dr Waldemar Skowroński: Ocena relacji pomiędzy umiejętnościami dużej i małej 

motoryki oraz ich znaczenie dla różnych obszarów życia według modelu ICF u dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

DS.-228, dr Joanna Femiak: Podmiot poznania i jego cielesność w zintegrowanej koncepcji 

człowieka. Implementacje do teorii kultury fizycznej. 

DS.-229, dr Tatiana Poliszczuk: Percepcja wizualna a specyficzne zdolności koordynacyjne 

zawodniczek sportowych gier zespołowych. 

DS.-230, dr Marzena Malara: Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, 

aktywność fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo 

oceniających swoją sylwetkę.  

DS.-231, dr Elżbieta Olszewska: Zmiany napięcia wybranych mięśni obręczy kończyny 

górnej po treningu rozciągającym. 

DS.-232, dr hab. Michał Lenartowicz: Style konsumpcji sportowej Polaków. 

DS.-233, dr Adriana Zagórska-Pachucka: Profil psychologiczny zawodnika piłki nożnej z 

uwzględnieniem pozycji zajmowanej na boisku. 

DS.-234, dr Jerzy Chełmecki: Społeczne i historyczne uwarunkowania działalności 

Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” w Warszawie i jej najbliższych okolicach w latach 

1905-1948. 

DS.-235, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski: Budowa ciała, aktywność fizyczna 

i wydolność aerobowa i anaerobowa studentów z różnych środowisk społecznych w 

przebiegu 3-letnich studiów I-stopnia. 

 

PROJEKTY MŁODYCH NAUKOWCÓW 

 
DM-8, dr Dorota Trzcińska, mgr Dorota Świderska (dokt.): zadanie realizowane w 
ramach projektu statutowego (DS.-139) „Dziecko na przełomie edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała”. 
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DM-19, dr Anna Leś: Organizacje pozarządowe promujące kulturę fizyczną a wspieranie 

aktywności lokalnej – stan faktyczny a oczekiwania społeczności lokalnej. 

DM-21, dr hab. Jakub Adamczyk: Wykorzystanie termografii w ocenie zdolności 

wysiłkowej sportowców. 

DM.-24, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek, mgr Katarzyna Witek (dokt.): 

Sprawność funkcjonalna układu oddechowego i układu krążenia oraz wybrane wskaźniki 

biochemiczne u mężczyzn w wieku 50+ aktywnych i nieaktywnych fizycznie. 

DM-25, dr Agata Stefanowska: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów 

nadrzecznych jako szansa zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na 

przykładzie Warszawy. 

DM-31, dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, mgr Paulina Szyszka (dokt.): 

Biomechaniczna analiza techniki bojów klasycznych w podnoszeniu ciężarów. 

DM-33, dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska, mgr Aleksandra Samełko (dokt.): 

Nastrój       w wyniki sportowe zawodników pływania. 

DM-34, dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska, mgr Michał Knittel (dokt.): Czynniki 

warunkujące skuteczność radzenia sobie ze stresem przez zawodników tenisa i narciarstwa 

alpejskiego. 

DM-35, prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, mgr Zuzanna Mazur, mgr Natalia Organista 

(dokt.): Nierówności płciowe w sporcie na przykładzie treści artykułów prasowych „Gazety 

Wyborczej” w latach 2010-2013. 

DM-36, dr hab. Michał Lenartowicz, mgr Anna Szymańska (dokt.): Imigranci sportowi w 

polskich ligach tenisa stołowego i badmingtona. 

DM-37, mgr Anna Ogonowska-Słodownik: Wpływ aktywności fizycznej, sposobu 

żywienia oraz składu ciała na sprawność funkcjonalną osób starszych. 

DM-38, dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski, mgr Adam Gębski (dokt.): 

Identyfikacja czynników determinujących wynik sportowy u tyczkarzy znajdujących się we 

wstępnej fazie szkolenia specjalistycznego. 

DM-39, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, mgr Katarzyna Prokopowicz (dokt.): 

Aktywność rekreacyjna w promocji zdrowia i profilaktyce chorób niezakaźnych a jakość 

życia i wydłużenie aktywności zawodowej osób powyżej 60. roku życia. 

DM-40, dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski, mgr Konrad Lasocki (dokt.): Analiza 

struktury przemieszczania się intensywności wysiłku oraz poziomu stresu związanych z 

sędziowaniem meczu koszykówki oraz wybranych czynników je determinujących. 

DM-41, dr hab. prof. AWF Michał Wychowański, mgr Edyta Łukasik (dokt.): Parametry 

kinetyczne chodu swobodnego osób ze stopą płsko-koślawą. 

DM-42, mgr Daria Broda: Skład i budowa ciała a gibkość zawodniczek uprawiających 

techniczno-estetyczne dyscypliny sportu. 

DM-43, dr hab. prof. AWF Henryk Norkowski, mgr Paweł Krawczyk (dokt.): Jakość 

interwencji bramkarzy piłki ręcznej a wybrane zdolności psychomotoryczne i cechy 

osobowości. 

DM-44, dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz, mgr Justyna Pacelt (dokt.): Sport i 

rekreacja na wybranych zbiornikach wodnych dotkniętych zakwitami – konsekwencje, 

koszty, zagrożenia. 

DM-45, dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska, mgr Natalia Koperska (dokt.): 

Skuteczność stylów przywódczych w sporcie wysokokwalifikowanym. Jakie zachowania 

trenerskie sprzyjają odnoszeniu sportowych sukcesów? 

DM-46, dr Marcin Siewierski: Badanie związku wybranych polimorfizmów genów 

kodujących białko systemu mielinizacji neuronów z fenotypem „wybitnego sportowca”. 
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DM-47, prof. Dr hab. Alicja Przyłyska-Fiszer, mgr Karol Kierzkowski (dokt.): Wpływ 

aktywności fizycznej na funkcjonowanie osób chorych psychicznie w zamkniętych zakładach 

psychiatrycznych w województwie mazowieckim. 

DM-48, mgr Anna Kopiczko: Styl żywienia, poziom witaminy D w surowicy krwi, gęstość 

mineralna i masa tkanki kostnej u młodych kobiet i mężczyzn o zróżnicowanej aktywności 

fizycznej. 

 

 

b) Inne projekty badawcze realizowane przez Uczelnię lub jej 

pracowników 
 

AWF Warszawa ma podpisane porozumienie o współpracy przy realizacji badań 

naukowych       i prac rozwojowych w zakresie związanym z naukami o zdrowiu w ramach 

sieci „Akademickie Centrum Wdrożeniowe” (ACW) zawarte pomiędzy: Instytutem 

Wzornictwa Przemysłowego, AWF Warszawa i firmą Medicover Sp. z o.o. ACW ma na celu 

aplikowanie projektów, między innymi, do NCBiR i pozyskiwanie środków finansowania 

zewnętrznego na wartościowe projekty badawcze o istotnym znaczeniu społecznym. Uczelnia 

wspólnie z Instytutem Sportu i TKKF Toruń tworzy Konsorcjum, które na zlecenie Instytutu 

Badań Edukacyjnych realizuje zadania związane z tworzeniem sektorowej ramy kwalifikacji 

dla sektora sportu w Polsce ((SRKS). AWF Warszawa wspólnie z Wojskowym Instytutem 

Medycyny Lotniczej wykonuje usługi w zakresie badania wybranych parametrów fizycznych 

podczas wykonywania przez żołnierza niektórych zadań ruchowych, a z Instytutem Sportu 

sprawuje opiekę merytoryczną nad realizacją części ewaluacji programu Ministerstwa Sportu 

i Turystyki „MultiSport” w zakresie monitorowania sprawności fizycznej dzieci biorących 

udział w programie. 

Senat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie podjął uchwały 

dotyczące pozytywnej opinii w sprawie podpisywania przez Rektora umów o współpracy z: 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku AWF Warszawa, Polskimi Związkami Sportowymi, 

Domem Lekarza Seniora im. Dr Kazimierza Fritza oraz zagranicznymi uczelniami: "Tomsk 

Polytechnic University" z siedzibą w Rosji; "University of Liepaja" oraz "Latvian Academy 

of Sport Education" z siedzibami na Łotwie; "University of Suwon" z siedzibą w Korei 

Południowej; "Universite du Sud Toulon-Var" z siedzibą  we Francji; "College of Sport 

Rehabilitation - Beijing Sport University" i "Tianjin University of Sport" z siedzibą w 

Chinach; "University of Aswan" z siedzibą w Egipcie na wspólne realizowanie projektów 

naukowych. 

 

 

c) Konferencje naukowe 

 
 

Plan konferencji naukowych na 2014/2015 rok organizowanych przez wydziały warszawskie 

przedstawia poniższa tabela. Pełne plany dotyczące całej Uczelni są zamieszczone na stronie 

internetowej AWF Warszawa (www.awf.edu.pl: Nauka: Badania naukowe). 
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PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH organizowanych przez Wydziały warszawskie  

w roku akademickim 2014/2015 

 

Konferencje międzynarodowe 

L.p

. 
Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator 

Osoba 

odpowiedzialna 

1. 

IV Międzynarodowa 

Konferencja - Myśl 

Rehabilitacyjna Profesora  

Andrzeja Seyfrieda 

 „Adaptowana aktywność 

fizyczna w rehabilitacji i 

edukacji” 

24-25. 

X.2014 

AWF  

Warszawa 

 

Wydział  

Rehabilitacji 

Prof. Andrzej  

Kosmol 

2. 

IV Międzynarodowa 

Konferencja „Teoria i 

Praktyka Adaptowanej 

Aktywności Fizycznej” 

XI.2015 

Katowice, 

Śląski 

Uniwersytet 

Medyczny 

Śląski Uniwersytet 

Medyczny, 

PTN-AAF, 

Wydział  

Rehabilitacji 

Prof. Ryszard  

Plinta 

Prof. Andrzej  

Kosmol 

 

 

Konferencje z udziałem gości zagranicznych 

L.p

. 
Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator 

Osoba 

odpowiedzialna 

1. 

Wychowanie fizyczne i 

sport jako prawo człowieka 

i proces ciągłej edukacji.  

W 10. rocznicę 

członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej 

20-21. 

XI.2014 

Centrum 

Olimpijskie 

PKOl, 

AWF 

Warszawa 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego  

Prof. Jerzy  

Nowocień 
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Konferencje krajowe 

 

 

 

 

L.p

. 

 

Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator 
Osoba 

odpowiedzialna 

1. 

II Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa 

Turystyka i rekreacja – 

współczesne wyzwania, 

obszary i problemy 

badawcze 

20-21. 

XI.2014 

Kampinoski 

Park 

Narodowy 

Wydział 

Turystyki i 

Rekreacji, 

Kampinoski Park 

Narodowy 

Dr Joanna 

Piotrowska 

2. 

XVI Warsztaty 

Antropologiczne im. 

Profesora Janusza 

Charzewskiego pt.: 

"Wpływ czynników 

środowiskowych w okresie 

prenatalnym i jego 

konsekwencje na rozwój 

dzieci w okresie 

postnatalnym"  

21.XI.2014 
AWF  

Warszawa 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego 

Prof. Elżbieta  

Hübner-Woźniak  

3. 

IV FORUM 

PRAKTYKÓW 

SKOLIOZY „Metody 

fizjoterapii pacjentów ze 

skoliozą” cz. 2 

13.III. 

2015 

AWF  

Warszawa 

Wydział  

Rehabilitacji 

 

Dr Agnieszka  

Stępień  

4. 

Sympozjum Biomechaniki 

Sportu i Rehabilitacji 17-

18.IX.2015 

AWF  

Warszawa 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego 

Prof. Czesław 

Urbanik 

Dr Dagmara 

Iwańska 

5. 

Ogólnouczelniana 

Konferencja Naukowa 

Pracowników AWF 

Warszawa pod patronatem 

JM Rektora AWF 

Warszawa  

dr hab. prof. AWF 

Andrzeja Mastalerza 

 

24-

25.IX.2015 

AWF  

Warszawa 
AWF Warszawa 

Prof. n. med. 

Krzysztof Mazurek 

 

Krystyna 

Nowakowska 

6. 

Rozwój pielęgniarstwa w 

Polsce i na świecie 

25.IX.2015 
AWF  

Warszawa 

Wydział  

Rehabilitacji 

 

Dr n. med. Ewa 

Kądalska 

Dr n.med. 

Małgorzata 

Wojciechowska 
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d) Współpraca naukowa z zagranicą oraz dane dotyczące wymiany 

międzynarodowej studentów 
 

 

Współpracę z zagranicą w roku sprawozdawczym realizowano, podobnie jak w latach 

poprzednich, w kilku podstawowych obszarach. Biorąc pod uwagę kryteria formalne, a także 

źródła finansowania, wydzielić można następujące kategorie: 

-  współpraca w ramach programów międzynarodowych, przede wszystkim  

edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu ERASMUS (od roku 2014/15 

oficjalna nazwa brzmi Erasmus+), wdrażana w oparciu o umowy międzyuczelniane; głównie 

wymiana studentów i pracowników; 

-  współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (międzyuczelnianych); 

-  indywidualna mobilność nauczycieli akademickich, związana z udziałem         

w konferencjach, kongresach, seminariach, szkoleniach i badaniach; 

-  współpraca w ramach międzynarodowych (europejskich) programów                 

i projektów badawczych i innych; 

-  współpraca z organizacjami międzynarodowymi (instytucjonalna                        

i indywidualna). 

 

 

Dane liczbowe o zrealizowanych wyjazdach i przyjazdach  
 

Tabela nr 1. Wyjazdy 

 

 

Wyjazdy pracowników AWF Warszawa 

 

Kongresy, konferencje, seminaria 16 

Z wykładami (zajęciami) – ERASMUS 

Z wykładami (zajęciami) – FSS 

19 

  2 

Staże, pobyty szkoleniowe – ERASMUS   8 

Staże, pobyty szkoleniowe/studyjne, badania   6 

Inne (m.in. protokólarne)   5 

 

Razem 

 

                           56 (46 w roku ubiegłym) 

 

Wyjazdy studentów AWF Warszawa 

 

Studia - LLP ERASMUS 94 

Praktyki - LLP ERASMUS 40 

Inne (w tym FSS)   8 

Razem                            142 (103 w roku ubiegłym) 
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RAZEM mobilności wyjazdowych 

 

                           198 (149 w roku ubiegłym) 

 

 

Tabela nr 2. Przyjazdy 

 
 

Przyjazdy pracowników z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa 

 

Z wykładami (zajęciami) - ERASMUS                          5 (w tym1 FSS) 

Staże, pobyty szkoleniowe – Program 

ERASMUS 

 

  4 

Staże, pobyty studyjne/szkoleniowe, badania   8 

Udział w konferencjach    3 

Inne (m.in. protokólarne) 16 

 

Razem 

                                     

                                    36 (24 w roku ubiegłym) 

 

Przyjazdy studentów z zagranicy do AWF Warszawa 

 

Studia i praktyki - ERASMUS    104 

Studia – poza Programem ERASMUS    118 

Razem                                 222 (182 w roku ubiegłym) 

 

RAZEM mobilności przyjazdowych  

 

                                258 (206 w roku ubiegłym) 

 

RAZEM MOBILNOŚCI WYJAZDOWYCH   I 

PRZYJAZDOWYCH  

 

 

                                456 (355 w roku ubiegłym) 

 

 

 

Współpraca bilateralna i wielostronna 

 

Współpraca bilateralna 

 
W obszarze współpracy bilateralnej odnotowano w roku sprawozdawczym – podobnie 

jak w latach ubiegłych – zdecydowaną przewagę kontaktów podejmowanych w ramach 

Programu ERASMUS (Erasmus+), dzięki pozyskiwanym przez Akademię znaczącym 

dotacjom na działania w Programie (od początku kadencji 2012-2016 przewyższającymi 

corocznie kwotę 1 mln zł). 
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Ideą Programu ERASMUS pozostaje unowocześnienie szkolnictwa wyższego               

w Europie, integrowanie i internacjonalizacja środowisk akademickich poprzez finansowe           

i organizacyjne wspieranie wyjazdów studentów i kadry nauczającej, wprowadzanie 

harmonijnych systemów edukacji wraz z podnoszeniem jakości i atrakcyjności ofert 

kształcenia. Powyższe – połączone z wzajemną obserwacją dobrych praktyk w dwóch 

głównych grupach beneficjentów: studentów i pracowników – jest wartością pozwalającą       

na racjonalne umiędzynarodowienie szkoły wyższej. 

Działania AWF Warszawa w ramach Programu ERASMUS podejmowane w ramach 

umów międzyuczelnianych (tabela nr 3) obejmowały wymianę studencką (studia częściowe,    

z reguły w wymiarze jednego semestru i praktyki zawodowe) oraz wymianę nauczycieli 

akademickich (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, najczęściej wykładów, lub 

odbycia krótkookresowych staży o charakterze szkoleniowym). Studia i praktyki studentów 

stanowią integralną część procesu dydaktycznego w macierzystym wydziale; analogiczną 

kompatybilnością charakteryzuje się mobilność wykładowców. 

Modyfikacje systemowe wprowadzone do Programu Erasmus+ stwarzają studentom 

możliwość  siedmiu wyjazdów w okresie pobierania nauki (po dwa – studia i praktyki –        

na każdym stopniu studiowania, uwzględniając studia doktoranckie, oraz dodatkowe praktyki 

dla tzw. świeżych absolwentów) 

Istnieje sprzężenie zwrotne miedzy aktywnością Akademii w Programie ERASMUS      

a liczbą umów ze szkołami wyższymi za granicą. Pod koniec roku sprawozdawczego (stan na 

wrzesień 2015) AWF Warszawa legitymowała się ważnymi umowami ze 102 uczelniami 

(wydziałami uczelni) partnerskimi w 24 krajach (w tym z 19 w Hiszpanii, 18 w Turcji, 12 w 

Portugalii, 8 w Niemczech, 7 we Włoszech, 4 we Francji), m.in. gwarantującymi studentom 

Akademii ponad 500 indywidualnych miejsc na studiach zagranicznych. 

Program ERASMUS był wdrażany we wszystkich wydziałach naszej Uczelni. 

Pula miejsc dla studentów została wykorzystana, podobnie jak w latach ubiegłych, 

częściowo; stopień wykorzystania jest pochodną liczby kandydatów spełniających kryteria 

kwalifikacyjne i uzyskujących zgodę macierzystego Wydziału, a następnie aprobatę 

międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej. 

 

Tradycyjne umowy bilateralne (tabela nr 4) stwarzają możliwość wymiany 

pracowników naukowo-dydaktycznych (udział w konferencjach, pobyty studyjne, staże),      

jak też studentów i doktorantów (studenckie konferencje naukowe,  przygotowywanie prac 

dyplomowych i naukowych u partnera). Współpraca w ramach umów bilateralnych, 

niezależnie od mniejszej ich liczby (14), ma węższy zakres niż w formule Erasmus. 

 

Uczelnie zagraniczne odchodzą od tradycyjnej formuły umów bilateralnych na rzecz 

porozumień zawieranych w ramach programów i projektów międzynarodowych, takich jak 

Program ERASMUS+ (i tzw. kluczowych akcji Programu, jak np. mobilność studentów           

i nauczycieli akademickich) czy Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (głównie 

finansowanych z budżetu UE lub EOG), wdrażanych m.in. poprzez międzynarodowe 

konsorcja szkół wyższych. 
 

 

Program ERASMUS+ 

 
Zasadnicze formy współpracy realizowanej w Programie ERASMUS+ i dane 

statystyczne przedstawiono wyżej. Należy dodać, iż wymiar studiów częściowych w uczelni 

zagranicznej wynosi, zgodnie z zasadami Programu, nadal od 3 do 12 miesięcy; Akademia 
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wysyła studentów generalnie  na jeden semestr (z możliwością przedłużenia o kolejny – za 

zgodą obu uczelni) oraz praktyki (z finansowaniem na okres od 2 do 3 miesięcy). Czas pobytu 

nauczyciela delegowanego za granicę w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

odbycia szkolenia wynosił w roku sprawozdawczym 7 dni (uwzględniając 2 dni przeznaczane 

formalnie na podróż) . 

W ostatnich latach odnotowuje się  w zakresie mobilności dydaktyków stabilizację 

(ograniczenie stanowią tu nierosnące dotacje z Programu, a nie np. brak zainteresowania 

kandydatów z Uczelni).  

W odniesieniu do wymiany studenckiej powrócił trend wzrostowy. W roku 

sprawozdawczym wyjechało na studia i praktyki 142 studentów, a przyjechało  104. Wzrost    

o ponad 100% odnotowano w zakresie wyjazdów na praktyki studenckie (do 40 z 16). 

Poza Programem ERASMUS studiowało w Akademii 118 studentów-cudzoziemców, 

zatem w sumie Uczelnia w roku 2014/2015 kształciła 222 studentów z zagranicy (najwięcej  

w swojej historii i najwięcej pośród krajowych akademii wychowania fizycznego).  

W grupie 94 studentów wyjeżdżających w Programie ERASMUS i w ramach FSS (tu 

5) na studia (niezależnie od grupy odbywających praktyki zawodowe – 40 osób) odnotowano: 

55 studentów Wydziału TiR, 18 studentów Wydziału WF, 8 studentów Wydziału 

Rehabilitacji, 12 studentów Filii w Białej Podlaskiej (znaczący wzrost) i 1 doktoranta. 

Natomiast w grupie 104 studentów-cudzoziemców znajdowało się: 52 studentów 

Wydziału TiR (znaczący wzrost), 45 studentów Wydziału WF (wzrost) i 7 studentów 

Wydziału Rehabilitacji. 

Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów delegowanych za granicę w roku 

sprawozdawczym były: Portugalia (29 studentów), Hiszpania (23), Turcja (15), Niemcy, 

Norwegia i Grecja (po 5) i Czechy (4); w grupie praktykantów dominowała Hiszpania (18 

wyjazdów). 

W grupie studentów przyjeżdżających do Akademii w ramach Programu ERASMUS 

przeważali – wśród przedstawicieli 9 krajów – studenci uczelni tureckich (36), hiszpańskich 

(33) i portugalskich (18). 

Umowy w Programie z wyższymi szkołami w Europie umożliwiają również 

wspomnianą już wymianę dydaktyków; w okresie sprawozdawczym zrealizowano 23 

wyjazdy nauczycieli akademickich (w nowej dla Uczelni, stypendialnej formie finansowania; 

więcej niż w roku poprzedzającym). Jednocześnie w Akademii przebywało w roku 

2014/2015, w ramach Programu ERASMUS, 8 zagranicznych dydaktyków z wykładami lub 

innymi formami zajęć (spadek w stosunku do roku poprzedzającego). 

Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy z zagranicy są wynikiem zarówno 

działań Uczelni, jak i indywidualnych kontaktów zainteresowanych wykładowców. 

Wyjazdy dydaktyków w ramach Programu ERASMUS stanowią również okazję          

do inicjowania lub rozwijania projektów badawczych. 

Na wyjazdy z wykładami i na szkolenia nauczycieli akademickich, w roku 

sprawozdawczym złożyło się: 5 wyjazdów z Wydziału TiR (oraz 1 w ramach FSS) – 

znaczący wzrost, 6 wyjazdów z Wydziału WF, 7 wyjazdów z Wydziału Rehabilitacji (oraz 1 

w ramach FSS), 5 z Filii w Białej Podlaskiej.  

Dotacja dla Uczelni na działania w Programie ERASMUS+ przewyższa, jak już 

wspomniano, kolejny rok z rzędu sumę 1 mln złotych. Jak wynika z oficjalnych informacji 

Narodowej Agencji Programu, Uczelnia pozyskuje największe środki spośród polskich 

akademii wychowania fizycznego, dystansując je w zakresie statystyk mobilności,                    

w pierwszym rzędzie studenckich. Udział w Programie owocuje również w konsekwencji 

wyższymi środkami przydzielanymi Akademii w ramach dotacji podstawowej (liczby 

studentów wysyłanych i przyjmowanych przekładają się silnie na algorytm jej naliczania). 
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W roku sprawozdawczym przeprowadzono kolejną rekrutację studentów do Programu - 

na rok akademicki 2015/16. Wyniki naboru pozwalają zaplanować wysłanie do zagranicznych 

uczelni (studia) i ośrodków (praktyki) liczby studentów zbliżonej do tej z roku 

raportowanego. 

Wdrażana na poszczególnych kierunkach studiów oferta nauczania w języku angielskim 

(przedmiotów i praktycznych i teoretycznych) umożliwia – co najmniej – utrzymanie 

dotychczasowego poziomu współpracy Akademii z uczelniami europejskimi, przede 

wszystkim w zakresie przyjazdów studentów-obcokrajowców. W ramach naboru na rok 

akademicki 2015/2016 (przeprowadzanego w roku sprawozdawczym) odnotowano                  

na I semestr zgłoszenia 75 studentów z uniwersytetów partnerskich. Wszystkim studentom 

przyjezdnym Uczelnia gwarantuje – od początku jej funkcjonowania w Programie – miejsca 

w akademikach. 

Wyniki wymiany studenckiej w ramach Programu ERASMUS, wykazane przez 

Uczelnię w roku sprawozdawczym, pozwoliły Akademii utrzymać stan bliski zrównoważonej 

mobilności edukacyjnej, cenionej w Programie w świetle niekorzystnych trendów migracji 

studentów między poszczególnymi krajami i regionami kontynentu. 

Uczelnia w poprzednim roku sprawozdawczym (2013/14) przystąpiła do Programu 

ERASMUS+ w sektorze „Mobilność – Szkoły Wyższe” (Key Action 1), przewidzianych        

na lata 2014-2021, przechodząc pierwszy rok realizacji (2014/15) z wynikami wyższymi niż 

rok wcześniej. Dla dalszego skutecznego funkcjonowania AWF Warszawa w Programie 

ERASMUS znaczenie będą miały: atrakcyjność anglojęzycznej oferty edukacyjnej, 

dostępność i praktyczność związanych z nią informacji organizacyjnych na stronie 

internetowej Uczelni oraz udoskonalenie naboru studentów przez Internet i elektronicznego 

obiegu dokumentacji. 

W roku sprawozdawczym, utworzono na zlecenie Akademii  i wdrażano program        

(tzw. moduł międzynarodowy) przeznaczony do internetowej/elektronicznej obsługi 

studentów z Programu ERASMUS+ (przyjeżdżających i wyjeżdżających). 

 

Inne programy europejskie 
 

 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
 Akademia uczestniczyła w roku sprawozdawczym w działaniach Funduszu 

Stypendialnego i Szkoleniowego (Scholarship and Training Fund), pozwalającego                  

na korzystanie ze  środków państw EOG (EFTA). Wymiana objęła 8 mobilności (w tym 5 

studenckich).  

 

 

Współpraca wielostronna 

 

 Kontakty międzyuczelniane – nie tylko sformalizowane porozumieniami i umowami 

zawiązywanymi między szkołami wyższymi – stwarzają dogodne warunki do podejmowania 

wspólnych, także wielostronnych projektów dotyczących sfer i nauki i dydaktyki. Projekty 

takie wdrażane są również w ramach programów międzynarodowych (w przeważającej 

mierze unijnych.). Przedsięwzięcia te realizowane są przez wyznaczone jednostki 

organizacyjne Uczelni lub specjalnie powoływane do tego celu zespoły.  

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi podejmowana jest także bezpośrednio,              

na szczeblu zakładów i katedr. 
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Wyjazdy na kongresy i konferencje  
 

Indywidualne kontakty zagraniczne (wyjazdowe), związane głównie z udziałem 

nauczycieli akademickich w konferencjach, kongresach, seminariach, a także z odbywaniem 

staży, szkoleń (poza Programem ERASMUS), realizacją zadań badawczych za granicą 

zamknęły się liczbą 21. Kontakty te były finansowane głównie z funduszy przyznawanych na 

badania naukowe. Statystyki w tym zakresie są niższe niż kilka lat temu. 

 

 

Udział w organizacjach międzynarodowych 

 
Akademia była w roku sprawozdawczym członkiem instytucjonalnym 5 organizacji 

międzynarodowych (tabela nr 5). 

Działania obejmują wyjazdy przedstawicieli Uczelni na kongresy, konferencje i 

seminaria tych organizacji, udział w podejmowanych przez nie projektach 

międzynarodowych, wymianę informacji i publikacji. Największą aktywność odnotowano w 

kontaktach z AIESEP, a także ICSSPE. W przypadku AIESEP przedstawiciel Akademii 

wchodzi w skład ciała zarządzającego tą organizacją.  

Akademia odnowiła członkostwo w ENPHE, a następnie w ICCE oraz podjęła kroki dla 

reaktywacji instytucjonalnej obecności w ENNSE. 

Pracownicy Uczelni mogą należeć również do innych, niewymienionych wyżej 

organizacji międzynarodowych; członkostwo to ma charakter indywidualny. 

 

Tabela nr 3. Lista uczelni partnerskich w Programie LLP ERASMUS 

(stan na wrzesień 2015)  

 

Państwo Nazwa uczelni 

AUSTRIA 

Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Baden 

 

Universität Wien 

 

Pädagogische Hochschule Graz 

BELGIA 

Catholic University Louvain  

Katholieke Universiteit Leuven 

BUŁGARIA University of Veliko Turnovo 

CHORWACJA 

University of Dubrovnik 

University College of Management, Split 

University of Zagreb 

CZECHY University of Olomouc 
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University of West Bohemia, Plzen 

Charles University, Prague 

ESTONIA University of Tartu 

FINLANDIA 

 

Jyväskylä University 

 

FRANCJA 

Université de Savoie  

Université de Montpellier l 

Université de Rouen  

Université du Sud Toulon Var 

GRECJA 

National University of Athens 

 

University of Peloponnese 

Technological Education Institution of Thessaloniki 

HISZPANIA 

Universitat de Barcelona 

 

Universidad de Zaragoza 

Universitat de Girona 

Universitat de València 

Universidad CEU-Cardenal Herrera 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad RJC Madrid 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Universitat Autonoma de Barcelona  

Universitat de Vic 

Universdad de Almeria 

Universitat de Illes Balears, Palma de Mallorca 

Universidad de Huelva 

Universidad de Alcala 

Universidad de Malaga 
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Universidad de Elche 

Politecnica de Madrid 

Universidad de Granada 

Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme 

IRLANDIA Institute of Technology Tralee 

ISLANDIA Holar University College 

LITWA 

Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas  

Klaipeda University 

Lithuanian University of Pedagogical Sciences, Vilnius   

ŁOTWA 

Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga 

Rezekne Higher Education Institute 

NIEMCY 

Deutsche Sporthochschule Köln  

Universität Hannover 

Universität Leipzig  

Universität Heidelberg 

Hochschule für Gesundheit und Sport, Berlin 

Pädagogische Hochschule Bremen 

Universität Jena 

Universität Münster 

Universität Podstam 

NORWEGIA 

Norwegian School of Sport Sciences, Oslo 

University of Stavanger 

PORTUGALIA 

Instituto Superior Politecnico de Viseu 

Universidade Tecnica de Lisboa  

Universidade de Evora 

Escola Superior de Saude de Alcoitao 
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Universidade de Beira Interior 

Universidade de Coimbra  

Higher School of Education, Fafe 

Higher School of Maia  

Universidade de Castelo Branco 

Universidade de Madeira 

Instituto Politecnico de Viana do Castelo  

Universidade de Azores 

TURCJA 

Akdeniz University, Antalya  

Akdeniz University, Alanya 

Hecettepe University, Ankara 

Adnan Menderes University, Aydin 

Ankara University 

Kastamonu University 

Balikesir University 

Afyon Kocetepe University 

Medipol University, Istnabul 

Yeditepe University, Istnabul 

Atatürk University, Erzurum 

Bahcehesir University 

Cumhuriyet University 

Yasar University, Izmir  

Istanbul University 

Istanbul Aydin University 

Karabük University 

Pammukale University 
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SŁOWACJA Comenius University Bratislava 

SŁOWENIA University of Ljubljana 

SZWECJA University of Dalarna 

WĘGRY 

Semmelweis University Budapest  

University of Applied Sciences, Szekesfehevar  

WIELKA 

BRYTANIA 
Staffordshire University  

WŁOCHY 

Universita di Roma 

Universita di Messina  

Universita di Firenze 

Universita di Molise 

Universita di L’Aquila 

Universita di Foggia 

Universita di Palermo 

 

 

Tabela nr 4. Lista uczelni partnerskich (poza Programem ERASMUS+)   

 

 

Nazwa uczelni  

 

 

Miasto 

 

Kraj 

Belorussian State University of Physical Culture 

 

Mińsk  Białoruś 

State University of Baranovitchi 

 

Baranowicze Białoruś 

The Medical University of Republic Belarus 

 

Grodno Białoruś 

Beijing Sport University Pekin Chiny 

 

Tjanjin Sport University 

 

Tjanjin Chiny 

University of Sud Toulon Var Tulon 

 

Francja 

The Kazakh Academy of Sport and Tourism 

 

Ałmaty Kazachstan 

University of Suwon 

 

Suwon Korea 

Technical University of Vilnius 

 

Wilno Litwa 

Lithuanian Academy of Physical Education 

 

Kowno Litwa 



 37 

All-Russian State University of Physical Education      

and Sport 

Moskwa Rosja 

National University of Physical Education and Sport       

of Ukraine 

Kijów Ukraina 

Lvov’ Institute of Physical Culture 

 

Lwów Ukraina 

University of Montana Missoula USA 

 

 

Tabela nr 5. Udział Akademii w organizacjach międzynarodowych 

 

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

 

Skrót 

1 European Network of Physiotherapy in Higher Education 

Europejska Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii 

 

 

ENPHE 

2 European Network of Sport Sciences, Education and Employment 

Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie, Kształceniu i Zatrudnieniu 

 

 

ENSEE 

3 International Association for Physical Education in Higher Education 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego 

 

 

AIESEP 

4 International Council for Coaching Excellence 

Międzynarodowa Rada Doskonalenia Trenerów 

 

 

ICCE 

5 International Council of Sport Sciences and Physical Education 

Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym 

 

 

ICSSPE 

 

 

e) Działalność wydawnicza 
 

W roku akademickim 2014/2015 część warszawska Akademii wydała kolejne numery 

periodyków: Wychowanie Fizyczne i Sport (Physical Education and Sport), Postępy 

Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation), Turystyki i Rekreacji, Physical Culture and Sport. 

Studies and Research, Biomedical Human Kinetics oraz 4 nowe książki i 6 dodruków. Są to: 

- Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski – Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier 

ruchowych.  Wydanie II poprawione i uzupełnione; 

- Piotr Rymarczyk – Między spontanicznością a konformizmem; 

- Marcin Czechowski, Joanna Femiak, Anna Kuk – Kompetencje społeczne i inteligencja 

emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Warsztaty dydaktyczne dla 

nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i studentów AWF; 

- Jakub Mosz – Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie; 

- Joanna Gołębiewska, Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Jacek R. Zieliński – Zeszyt 

do ćwiczeń      z anatomii człowieka. Część I, wydanie II (dodruk); 

- Elżbieta Hubner-Woźniak, Marzena Malara – Zeszyt do ćwiczeń z biochemii, (dodruk); 

- Ewa Kozdroń – Program rekreacji ruchowej osób starszych, (dodruk); 

- Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Marcin Popieluch, Urszula Szmatlan-Gabryś, 

Jacek R. Zieliński – Zeszyt do ćwiczeń z anatomii człowieka. Część III, (dodruk); 
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- Elżbieta Olszewska, Maciej Popiel, Dorota Trzcińska – Zeszyt do ćwiczeń z przedmiotu 

korektywa    i kompensacja, (dodruk); 

- Michał Staniszewski – Technika i metodyka nauczania snowboardu, (dodruk). 

 

W przygotowaniu jest jedna monografia naukowa i dwa opracowania zbiorowe. 

 

Trzy nasze czasopisma Biomedical Human Kinetics, Advances in Rehabilitation, Physical 

Culture and Sport. Studies and Research ukazują się również w wersji elektronicznej 

(http://www.degruyter.com).  

 

 

f) Działalność Centralnego Laboratorium Badawczego 
 
 

 W roku akademickim 2014/2015, w CLB były prowadzone badania z wykorzystaniem 

większości aparatury: VICON, EMG, Platformy KISTLER, stanowiska pomiaru siły kończyn górnych 

i dolnych, cykloergometry, platformy dynamometryczne, bieżnia Pulsar,  platforma BIODEX, 

ergometr ręczny LODE.  

 Badania zostały przeprowadzone w ramach DM-41, DS-163, DS-190, DS-199, PB-72, PB-73, 

PB-79, PB-81, SA-81, prac magisterskich i doktorskich. Ogólna liczba osób zgłoszonych do badań 

wynosi około 655 osób. 

 W laboratorium przeprowadzone zostały także badania dydaktyczne prowadzone przez 

pracowników Zakładu Biomechaniki, Zakładu Antropologii, Wydziału Rehabilitacji. 

W dniu 04.06.2014 przeprowadzone były warsztaty „Ustawienie wózka, technika 

jazdy na wózku i ocena aktywności fizycznej użytkowników wózków”. Realizacja projektu w 

ramach „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka”.  

  W dniu 14.07.2015 z grantu PB-84, została czasowo umieszczona nowoczesna bieżnia do 

pomiaru sił reakcji podłoża firmy AMTI. 

W dniu 20 lipca 2015 team TVN Turbo nagrał materiał do programu „K2-Kierowców 

Dwóch”. Wszystkie pomiary na potrzeby programu przeprowadzone zostały na specjalistycznym 

sprzęcie do pomiaru siły uderzenia TAKEI KIKI KOGYO CO. LTD.  

 Na przełomie września/października 2014r. miała miejsce modernizacja systemu 

Streampix/Apas oraz instalacja urządzeń przeciwzakłóceniowych do systemu VICON\KISTLER.  

W okresie od połowy marca od końca czerwca br., zmodernizowałem trzy jednostki 

komputerowe wraz ze zmianą systemu operacyjnego z windows 98 na windows XP, w systemach 

badawczych znajdujących się w CLB. Naprawiłem także bieżnię HP Cosmos – SATURN. 

 29 października 2014 utworzyłem stronę CLB-AWF Warszawa na portalu społeczno-ściowym 

facebook – link do strony: www.facebook.com/CentralneLaboratoriumBadawcze.  

W sierpniu 2015 zostały przeprowadzone prace związane z gruntownym sprzątaniem celem 

rzygotowania laboratorium do nowego semestru akademickiego 2015/2016. 
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g) Działalność Międzywydziałowego Laboratorium 

Neuropsychofizjologii 
    

 Realizowano pięć projektów badawczych: 

 

   PB - 76 (grant MNiSW Nr NRSA1 000751) „Wykorzystanie treningu dynamicznego 

EEGBiofeedback i AVS (neuropsychostymulacja) w mentalnym przygotowaniu sportowców do 

treningu i zawodów” - projekt w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego (kierownik 

projektu dr Mirosław Mikicin, wykonawcy: prof. Andrzej Mastalerz, prof. dr hab. Marek Kowalczyk, 

prof. Andrzej Wiśniewski i dr Anna Mróz, realizacja zakończona 18.12. 2014 roku). 

 

    PB - 80 (grant NCN „Opus 4” Nr DEC 2012/07/B/NZ7/04383) – w Konsorcjum: AWF Warszawa - 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - Instytut Sportu pt. „Zmiany plastyczne 

kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym” (kierownik 

zadań dotyczących EEG, NEEG, EMG, badań biochemicznych i psychologicznych - Mirosław 

Mikicin, wykonawcy: prof. Andrzej Mastalerz, prof. Elżbieta Hibner-Woźniak, mgr Katarzyna 

Skwarek, mgr Magdalena Karczewska, mgr Karolina Malinowska, inż. Tomasz Hałasa, Elżbieta 

Bączkowska, realizacja do 2016 roku). Przeprowadzono badania dla 30 studentów podchorążych z 

WAT w zakresie celności, EEG, EMG, testów psychologicznych oraz treningów neurofeedback-EEG. 

 

   DS - 196 (statutowy AWF Warszawa) – „Koncentracja i ciągłość uwagi a wytrzymałość fizyczna 

sportowców” (kierownik projektu dr Mirosław Mikicin, wykonawcy: dr Anna Kuk, dr Adrianna 

Zagórska – Zakład Psychologii, dr Sylwia Nowacka-Dobosz – Zakład Teorii Wychowania Fizycznego 

i Korektywy, dr Anna Mróz – Zakład Fizjologii, realizacja do 31.12.2015). Przeprowadzono badania 

(WST) dla piłkarzy i piłkarek ręcznych, siatkarek oraz grupy kontrolnej. 

 

   DS. – 217 (statutowy AWF Warszawa) w konsorcjum z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie:  

„Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawową czynność mózgu EEG” 

(kierownik projektu prof. Marek Kowalczyk, wykonawcy: dr Agnieszka Niemierzycka, Wydział 

Rehabilitacji, Zakład Fizykoterapii i Masażu, dr Mirosław Mikicin – psycholog, Międzywydziałowe 

Laboratorium Neuropsychofizjologii, mgr Agnieszka Zdrodowska – fizjoterapeuta, Wydział 

Rehabilitacji, Zakład Fizykoterapii i Masażu, dr inż. Krzysztof Tomczuk – elektrotechnik, Instytut 

Elektrotechniki w Warszawie, realizacja do 09.2015). Przeprowadzono badania EEG podstawowe z 

fotostymulacją oraz z ośmioma rodzajami oświetlenia oraz analizy EEG i testów psychologicznych dla 

20 osób. 
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    DS-218 (AWF Warszawa) – „Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i 

wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa” (Główny wykonawca: 

Anna Cabak, wykonawcy: Anna Dąbrowska-Zimakowska, Mirosław Mikicin, realizacja do 1.07.2016)  

 

Opublikowano: 

Mikicin M. (2014). “ Work curve” as a distinguishing mark of athletes work performance. Biomedical 

Human Kinetics, 6, 69-76. 

Malinowska K., Mastalerz A., Mikicin M., Mróz A. Karczewska M. (2014). Bioelectrical activity of 

selected muscles of upper limbs after neurofeedback-eeg training in Selected Problems Of 

Biomechanics Of Sport And Rehabilitation vol II, Editors: Czesław Urbanik, Andrzej 

Mastalerz, Dagmara Iwańska, University of Physical Education in Warsaw Poland, 2014, pp: 

88-96  

Kowalczyk M., Mikicin M. (2014). Can acupuncture support physical therapy procedures? Advances 

in Rehabilitation, 9, 60. 

Mikicin M., Kowalczyk M. (2014). Neurological rehabilitation – new opportunities. Advances in 

Rehabilitation, 9, 103. 

Mikicin M. Kowalczyk M. (2015). Audio-visual and autogenic relaxation alter amplitude of alpha 

EEG band, causing improvements in work performance in athletes. Applied Psychophysiol 

and Biofeedback, 40, 3, 219-227, DOI: 10.1007/s10484-015-9290-0. 

Mikicin M. (2015). The autotelic involvement of attention induced EEG neurofeedback training 

improves the performance of an athlete’s mind. Biomedical Human Kinetics, 7, 58–65, DOI: 

10.1515/bhk-2015-0010. 

 

Wysłano do wydawnictwa: 

Mikicin M., Kowalczyk M., Wróbel A., Orzechowski G. Jurewicz K. Increased power of beta 1 band 

evoked by neurofeedback training is associated with enhanced attention performance and work 

effectiveness in athletes. (recenzja, Acta Neurobiologiae Experimentalis).  

Mikicin M., Kowalczyk  M. Improvement in work performance as a result of inhibition of beta 2 

bands (EEG) in neurofeedback-EEG training in motion. (Acta Neuropsychologica). 

Mikicin M. State of mind as a subjective mental sensation results from objective brain activity and 

cognitive. (wysłano, Journal of Mind and Behavior). 

 

W opracowaniu: 

Mikicin M., Kowalczyk M., Mastalerz A., Wiśniewski A., Mróz A., Karczewska M., Malinowska K. 

Zmiany w aktywności mózgu (EEG) i mięśni (EMG) oraz w parametrach wydolnościowych 
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(VO2max) na skutek treningu neurofeedback-EEG w ruchu ze zróżnicowaną dynamiką, 

poprawiają uwagę i czas reakcji sportowców.   

  

W MLN odbywały się także badania, które prowadzili do swoich prac magisterskich i dyplomowych 

studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu, będący 

pod opieką promotora dr. Mirosława Mikicina.  

 

 Uwzględniając przygotowane i wyposażone pomieszczenia oraz współpracę MLN w Konsorcjum 

AWF Warszawa z Instytutem Biologii Doświadczalnej i Instytutem Sportu w Warszawie oraz z 

Instytutem Elektrotechniki w Warszawie, a także współpracę z innymi jednostkami naszej uczelni 

przewidujemy dalszy rozwój Laboratorium.     
 

 

4) Biblioteki Uczelni oraz Rada Biblioteczna 
 

1. ZBIORY BIBLIOTEKI 

 

Biblioteka posiada:  114 298 wol. 

w tym: druki zwarte  96 997 wol. w tym: 

czasopisma  16 290 wol. 

 mikroformy  1 011 jednostek 

 

W okresie sprawozdawczym: 

przybyło  1 787 wol. druków zwartych, 

ubyło   16 wol. druków zwartych, 

przybyło  383 wol. czasopism 

 

2. CZASOPISMA BIEŻĄCE  

 

Ogółem prenumerowano   102 tytuły (4.653 egz.),  

w tym: 

czasopism polskich  95 tyt. (4.578 egz.), 

czasopism zagranicznych 7 tyt. (75 egz.) 

 

3. DARY/WYMIANA WYDAWNICTW 

 

Zakupiono 506 wol. książek. 

Nieodpłatnie biblioteka otrzymała ogółem: 1761 wol. zbiorów, 

w  tym 899 wol. książek i 862 egz. czasopism. 

   

Przekazano innym bibliotekom ogółem: 434 wol. zbiorów, 

w tym 127 wol. książek i 307 egz. czasopism 

 

4. OPRACOWANIE ZBIORÓW 

 

Rodzaj katalogu   Nowe opisy (rekordy)  Stan na 31.07.2015 r. 

Katalog druków zwartych  915    55 841 rekordów 

Katalog czasopism   399    21 715 rekordów 
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Własne bazy danych                   Nowe opisy    Stan na 31.07.2014 r. 

Rekordy wprowadzone do baz komputerowych:  1212  

w tym: 

-Bibliografia Publikacji Pracowników  747              4 948 rekordów  

-BIBLIO       0   25 445 rekordów 

-DRHAB                      17   626 rekordów 

-DYPLOM              448    16 722 rekordy 

 

5. UDOSTĘPNIANIE 

 

Liczba odwiedzin w Bibliotece:  63 395 

Średnia dzienna odwiedzin:   293 

Liczba odwiedzin na stronie internetowej: 27 059  

 

Udostępniono  ogółem:   71 336 wol. (średnia dzienna: 330 wol.) 

w tym:  

na miejscu     86 152 wol.  

poza bibliotekę    21 929 wol.  

 

Liczba wykonanych kopii:   6 718 wol. 

 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 22 wol. książek 

oraz 214 str. ksero, sprowadzono z innych bibliotek 38 wol. książek. 

 

6. OPRAWA I KONSERWACJA ZBIORÓW 

 

- oprawiono 223 wol. książek i czasopism, 

- naprawiono we własnym zakresie 160 wol. zniszczonych książek, 

- opisano i oklejono 550 wol. zbiorów. 

 

8. SPRAWY FINANSOWE 

 

Niektóre wpływy i wydatki Biblioteki  

 

Wpływy (w zł.): 

 

- przychody własne Biblioteki 

 

- za analizy bibliometryczne           440,00 

- za karty biblioteczne        1 420,00 

- za kserokopie i skany        2 544,60 

- za wydruki komputerowe           1 039,20 

- za pozostałe usługi (kwerendy, nagrywanie)          40,00 

- za przetrzymanie książek po wyznaczonym terminie    3 984,20 

- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (książek)   38 270,00 

- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (czasopism)   23 935,00 

Ogółem:         71 673,00 
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- dotacje ze środków ogólnouczelnianych i wydziałowych`  

 

- dotacja na prenumeratę czasopism        41 813,00 

- dotacja na bazy danych EBSCO       15 394,00 

- dotacja na serwisowanie systemu SOWA      14 796,00 

- dotacja na serwisowanie systemu Expertus        2 706,00 

- dotacja na modernizację systemu Expertus        9 840,00 

- konwersja zawartości baz danych do systemu Expertus      6 150,00 

- dotacja na zakup atlasu Primal Picture      14 991,00 

- dotacja na zakup kolekcji czasopism LWW     14 520,00 

Ogółem:         120 210,00 

 

Ogółem wpływy:            191 883,00 

 

Wydatki (w zł.): 

 - na zakup książek i aktualizacji       22 451,00 

 - na zakup serwera i macierzy (ze śr. DUN)      61 235,00 

 - na zakup 3 zestawów komputerowych (ze śr. DUN)      9 376,00 

 - na zakup skanera (ze śr. DUN)         3 006,00 

 - na zakup UPS-ów (ze śr. DUN)         4 028,00 

 - na zakup programu OCR (ze śr. DUN)           730,00 

 - na serwisowanie systemu SOWA       14 796,00 

 - na prenumeratę  czasopism :       41 813,00 

- na serwisowanie systemu Expertus         2 706,00 

- na modernizację systemu Expertus         9 840,00 

- konwersja zawartości baz danych do systemu Expertus      6 150,00 

- dotacja na zakup atlasu Primal Picture      14 991,00 

- dotacja na zakup kolekcji czasopism LWW     14 520,00 

- na oprawę zbiorów           9 164,00 

- na konferencje i szkolenia          5 251,00 

Ogółem wydatki:        220 057,00 

 

9. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI 

 

Zapewniono dostęp do zagranicznych zasobów: 

 Baz platformy ISI Web of Science, 

 Baz platformy EBSCO (18 baz), 

 Baz Science Direct/Springer, 

 Czasopism Nature & Science, 

 Bazy SciVerse Scopus, 

 Bazy wydawnictwa Wiley Online Library, 

 Atlasu anatomicznego Primal Picture, 

 Dziewięć e-czasopism wydawnictwa LWW. 

 

Uruchomiono czasowy dostęp testowy do następujących baz danych: 

▪ Journal and Highly Cited Research (JHCD), 

▪ The Cochrane Library, 

▪ The Philosopher’s Index with Full Text, 

▪ LWW Health Library – Physical Therapy, 

▪ Aclands Video Atlas of Human Anatomy. 
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 Zakładano konta indywidualnego dostępu do zagranicznych baz danych. W 

okresie sprawozdawczych założono 113 kont indywidualnych. 

 Na bieżąco aktualizowano i rozbudowywano stronę internetową Biblioteki. 

 Udzielono około 30 tysięcy informacji bibliotecznych i bibliograficznych. 

 Prowadzono e-mailing do pracowników, i doktorantów w zakresie informacji o 

nowych bazach danych oraz wyszukiwania informacji naukowej. 

 Prowadzono indywidualne i grupowe szkolenia w zakresie posługiwania się 

narzędziami informacyjno-wyszukiwawczymi. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono 15 szkoleń grupowych, w których wzięło udział 225 

użytkowników. 

 Prowadzono e-mailing oraz powiadomienia telefoniczne do użytkowników w 

zakresie informacji o stanie kont w Wypożyczalni (przetrzymane książki, ich 

prolongata, zamawianie rezerwowanie). 

 Współpracowano z Centrum Informatycznym AWF, firmą Sokrates z Poznania, w 

zakresie działania systemu bibliotecznego SOWA oraz firmą Splendor z Poznania, 

w zakresie działania systemu Expertus. 

 Rozpoczęto prace nad wdrożeniem importu danych z Bibliografii Publikacji 

Pracowników AWF Warszawa do Polskiej Bibliografii Narodowej. 

 Prowadzono prace nad dostosowaniem opisów bibliograficznych  

 

10. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

  

W Bibliotece pracuje 18 osób (co stanowi 17 etatów), w tym: 

- 8 osób z wykształceniem wyższym magisterskim, 

- 4 osoby z wykształceniem wyższym licencjackim, 

- 6 osób z wykształceniem średnim, 

- 16 osób posiada kierunkowe w wykształcenie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej. 

 

W okresie sprawozdawczym 4 osoby uzupełniały wykształcenie na studiach I stopnia, a 1 

osoba na studiach II stopnia. 

 

11. LOKAL BIBLIOTEKI  

 

Biblioteka dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 1058 m
2
, w tym 

powierzchnia czytelni i pracowni komputerowej wynosi 232 m
2
, powierzchnia magazynowa 

386 m
2
. W okresie sprawozdawczym Biblioteka oddała na potrzeby Uczelni pomieszczenia 

magazynowe o pow. 70,4 m
2
, a otrzymała pomieszczenie o pow. 44,2 m

2
, uzyskując tym 

samym korzystniejsze rozwiązanie lokalowe (wydzielony ciąg pomieszczeń).  

W Czytelni znajduje się 65 miejsc dla czytelników, w tym 10 stanowisk 

komputerowych. W Pracowni Komputerowej - 10 stanowisk komputerowych wyposażonych 

w terminale. W Wypożyczalni - 4 stanowiska komputerowe do zamawiania i rezerwowania 

książek. 

 

12. KOMPUTERYZACJA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI 

 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała 16 nowych komputerów (3 ze 

środków na  Działalność Upowszechniającą Naukę i 13 od prywatnego sponsora – głównie na 

stanowiska dla  użytkowników).  
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Ogółem komputery: 

- do pracy - 21 stanowisk 

- dla czytelników - 24 stanowiska  

- Z pozyskanych środków DUN zakupiono sprzęt i oprogramowanie: 

- 3 komputery, 

- skaner, 

- serwer, 

- oprogramowanie OCR, 

- 10 zasilaczy UPS. 

- Przeprowadzono skontrum oraz selekcję zbiorów bibliotecznych.  

- Kontynuowano prace nad uruchomieniem usługi rezerwowania czasopism w trybie on-

line katalogu komputerowego SOWA. 

- Podjęto prace nad modernizacją baz własnych, opracowywanych w systemie ISIS 

(BIBLIO, DRHAB, DYPLOM) : 

- Opracowano nowy interfejs dla własnych baz danych. 

- Przeprowadzono konwersję danych do Expertusa. 

 

13. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I NAUKOWA BIBLIOTEKI 

 

 Wydano 3 publikacje (2 artykuły w czasopiśmie naukowym oraz rozdział w 

monografii). 

 Wygłoszono 2 referaty na konferencji ogólnopolskiej. 

 Zorganizowano 15 grupowych szkoleń dla użytkowników biblioteki, z zakresu 

informacji naukowej, bibliometrii. oraz przysposobienia bibliotecznego. 

 Podjęto współpracę z krakowskim konsorcjum bibliotek użytkujących system KOHA 

w zakresie wspólnych prac nad wdrożeniem systemu. 

 Podjęto współpracę z Centrum NUKAT w zakresie wymiany danych 

bibliograficznych oraz opracowywania dokumentów. 

 Podjęto współpracę z Biblioteką Narodową w zakresie prac nad opracowaniem 

rzeczowym publikacji. 

 Podjęto współpracę z grupą uczelnianych bibliotek warszawskich w zakresie 

utworzenia systemu wspólnego korzystania z zasobów. 

 We współpracy z pracownikami naukowymi Uczelni, rozpoczęto prace nad 

aktualizacją tezaurusa z zakresu kultury fizycznej. Praca przebiegała wielotorowo. 

Weryfikacji poddano zarówno część alfabetyczną (terminy rozpoczynające się na 

literę „A”) jak i część systematyczną z zakresu pedagogiki, rehabilitacji i teorii sportu 

oraz częściowo antropologii. 

  Zorganizowano Piknik Golfowy połączony z wystawą „Golf w ilustracji”, która 

prezentowała m.in. zasoby Biblioteki poświęcone golfowi.  

 Zorganizowano 3 inne wystawy w gablotach, dotyczące głównie nowych nabytków 

Biblioteki. 

 Wykonano 3 analizy bibliometryczne dorobku naukowego – 1 dla pracownika Uczelni 

i 2 dla osób spoza AWF. 
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 Biblioteka miała znaczący udział w realizacji projektu unijnego „System wspierający 

prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników 

prac”. Pracownicy Biblioteki wykorzystali system jako wsparcie do zamieszczania 

plików publikacji oraz linków do publikacji z podstawowymi opisami. W okresie 

sprawozdawczym wprowadzono do bazy ponad 8 tys. rekordów. 

 Kontynuowano realizację projektu własnego - wniosku przyjętego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego projektu: „Sport Polski - naukowa 

baza sportu polskiego”. W okresie sprawozdawczym utworzono i uzupełniano 2 tys. 

biogramów ludzi nauki specjalizujących się w naukach o kulturze fizycznej. 

 Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w konferencjach, seminariach, warsztatach, 

prezentacjach baz i systemów. 

 Kontynuowano rozbudowę strony www Biblioteki. 

 Zorganizowano okolicznościowy kiermasz wydawnictw uczelnianych (książek i 

czasopism). 

 Rozszerzono współpracę z wydziałami Uczelni w zakresie doboru księgozbioru do 

Biblioteki oraz finansowania zakupu literatury naukowo-dydaktycznej. 

 W ramach prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia przygotowano 

sprawozdanie z badania ankietowego przeprowadzonego wśród użytkowników 

Biblioteki. 

 Aktywnie uczestniczono w pracach Komitetu Programowego Obchodów Roku 

Jubileuszowego AWF w Warszawie. 

 Wzięto udział w Targach Książki. 

 Przejęto z darowizn książki i czasopisma od jednostek uczelnianych oraz osób 

prywatnych. 

 Prowadzono działania mające na celu uzyskanie dofinansowania na działalność 

upowszechniającą naukę. 

 

14. DZIAŁALNOŚĆ RADY BIBLIOTECZNEJ 

 

Na bieżąco prowadzone były konsultacje Przewodniczącego Rady Bibliotecznej z Dyrekcją 

Biblioteki w zakresie prac nad zapisami w aktach normatywnych Uczelni dotyczących 

Biblioteki Głównej. 

 

 

 

 

 

 



 47 

5) Inwestycje i remonty oraz wykorzystanie obiektów 

sportowych AWF Warszawa 

 
 

Inwestycje i remonty w roku akademickim 2014/2015 

 
1. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego      6 934 857,99 zł. 

2. Remont Akademika Męskiego (daw. pom. AZS)     1 913 914,51 zł 

3. Remont Auli             427 645,56 zł 

4. Remont muzeum           126 034,79 zł.  

(materiały, wykonanie podłogi lastrykowej, panele okienne, gabloty)    

       5.   Wymiana transformatora pomieszczeń gmachu głównym        56 709,00 zł.  

6.    Przebudowa pomieszczeń na potrzeby serwerowni (projekt Innowacyjna Gospodarka), w tym 

      wykonanie części prac przez pracowników Biura Eksploatacji Obiektów  

 

W roku akademickim wykonano następujące dokumentacje: 

 
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu hali lekkoatletycznej            154 980 zł 

b) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu terenów rozgrzewkowych 

c) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany oświetlenia Alei Głównej     14 514 zł. 

d) Konsultacje techniczne dotyczące obiektów pod kątem możliwości 

uzyskania finansowania ewentualnych inwestycji z zewnętrznych źródeł  

finansowania         116 850 zł 

e) Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji systemu energetycznego 

Wybranych instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczej     153 750 zł 

 

Biuro Eksploatacji Obiektów przygotowało lub pozyskało niezbędne dokumenty od instytucji 

zewnętrznych w celu wystąpienia o wydanie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na 

wynajem obiektów. Ponadto zleciło wykonanie następujących operaty szacunkowych- 

załączniki do wystąpienia:  

 
a) czynszu dzierżawnego i wartości budynku Przedszkola, 

b) czynszu dzierżawnego i wartości budynku terenu wokół przedszkola, 

c) czynszu dzierżawnego i wartości budynku Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej, 

d) czynszu dzierżawnego dawnego Klubu Pracownika i Studenta. 
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W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura zajmowali się m.in. : 

 
1. udziałem w przygotowaniach dokumentacji technicznej j.w. 

2. udziałem w postępowaniach przetargowych i przygotowaniem zapytań ofertowych dla 

Wykonawców i na niezbędne materiały budowlane, 

3. udziałem w spotkaniach koordynacyjnych podczas trwania robót budowlanych, 

4.  przygotowaniem protokołów z rocznej kontroli obiektów 

5. zlecono przygotowanie protokoły z rocznej kontroli przewodów kominowych 

6. zlecono przeglądy serwisowe central wentylacyjnych na Wydziale Rehabilitacji 

7. zlecono przeglądy techniczne – serwisowe wind w obiektach Uczelni  oraz uzyskanie 

dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Nadzoru Technicznego, 

8. nadzorem nad  przyłączeniami AWF dla potrzeb budowy Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a. 

Remonty wykonane siłami własnymi: 

1. Remont muzeum 

2. Naprawa ogrodzenia wokół Uczelni 

3. Naprawa ogrodzenia wokół stadionu i boisk sportowych 

4. Malowanie części elewacji hali l.a od strony stadionu 

5. Wymiana orynnowania na dziedzińcu wewnętrznym oraz na sali gimnastycznej nr 4 

6. Naprawy dachów i orynnowania m.in. na Auli, budynkach C, D, H 

7. Naprawa dachu na Hali Sportowej 5 czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz 

dachu PSW po interwencji Straży Pożarnej 

8. Remont daszku na budynku Rotacyjnym 

9. Remont Świetlika dachowego w stołówce 

10. Czyszczenie kratek rewizyjnych rur spustowych m.in. z liści, pustych butelek i puszek  

11. Przygotowanie pomieszczeń po daw. AZS – demontaż oświetlenia, armatury łazienkowej, 

grzejników 

12. Wymiana zamków w drzwiach i szafkach, wieszanie m.in. gablot  

13. Przywrócenie zasilania w chlorowni po pożarze 

14. Wymiana skorodowanych rur w Węźle w budynku D 

15. Uruchomienie pomp wody tzw. letniej na potrzeby terenów zielonych  

16. Fugowanie ubytków i wymiana płytek basen – plaża  

17. Akademiki – malowanie pomieszczeń, roboty hydrauliczne, ślusarskie, elektryczne, stolarskie, 

w tym przygotowanie pomieszczeń do nowego roku akademickiego 

18. malowanie pomieszczeń biurowych i pokoi w budynku F 
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19. Przygotowanie sal sportowych do roku akademickiego 

20. Wymiana wykładziny w Pawilonie 42 – siłownia 

21. Uruchomienie oświetlenia w Pawilonie Sportów Walki i Hali Gimnastycznej 5  

22. Wykonanie mebli na potrzeby Wydziału Rehabilitacji  

23. Zawieszenie wyremontowanych drabinek na Sali Gimnastycznej 3 Wydział Rehabilitacji 

24. Uruchomienie oświetlenia na boisku Rugby 

25. Codzienne usuwanie awarii elektrycznych, wymiana oświetlenia – żarówek, bezpieczników, 

naprawa urwanych włączników, gniazdek, przywracanie zasilania instalacji elektrycznej 

26. Usuwanie awarii ciepłowniczych 

27. Codzienne m.in. udrażnianie rur wod-kan, naprawa spłuczek, baterii,  przepychanie toalet, 

pisuarów, brodzików 

28. W instalacji okresie grzewczym codzienna kontrola węzłów cieplnych oraz w razie potrzeby 

nawadnianie i regulacja przepływów 

29. Prace regulacyjne w komorze głównej c.o. we współpracy z dostawcą energii cieplnej firmą 

Veolia 

30. Przegląd instalacji gazowej 

31. Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych tym czyszczenie filtrów oraz regulacja 

automatyki 

32. Naprawa mebli, okien, szuflad, krzeseł, drzwi, wykonanie gablot, bieżąca konserwacja 

stolarska 

33. Współpraca z Biurem Administracji Gospodarczej i Działem Obiektów Sportowych i Terenów 

Zielonych w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej i wody na różnego rodzaju 

imprezy organizowane na terenie Uczelni 

34. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie awarii  

 

 

Dział Obiektów Sportowych i Terenów Zielonych 

 

 Zgodnie z zakresem czynności Dział zapewnił działalność wszystkich obiektów 

sportowych w godz. 6.00-22.00 w dni powszednie oraz dni wolne od pracy i święta. 

 Obiekty sportowe wykorzystywane były przede wszystkim dla potrzeb dydaktyki, jak 

również przez: 

- Klub Sportowy AZS-AWF 

- Warszawskie Kluby Sportowe – sekcje la, żeglarskie i akrobatyki sportowej 

- Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego 

- Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 

 

W okresie sprawozdawczym na terenie Uczelni zorganizowano szereg imprez o 

charakterze sportowym i rekreacyjnym m. innymi. 
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- 51 Igrzyska Studentów I Roku Varsoviada  

- XXIII Międzynarodowy Turniej Halowy w piłce nożnej - Katolickie Stowarzyszenie 

Sportowe RP 

- VII Finały Rycerskich Mistrzostw Świata    

- Mistrzostwa Bielan w lekkiej atletyce 

- Mistrzostwa Warszawy w lekkiej atletyce 

- Bielańska Olimpiada Przedszkolaków 

- Mistrzostwa Polski w Szermierce na Wózkach 

- Zgrupowania Kadry Młodzieżowei Piłki Ręcznej 

- Turniej Kobiecej Piłki Siatkowej 

- Zawody i Turnieje w Rugby  

- Zawody Sports Day 2015 

- Akademickie Mistrzostwa Polski w Zapasach i Judo 

- Puchar Polski i Europy w Szpadzie  

- Turniej Futbolu Amerykańskiego 

- Mistrzostwa Polski Niesłyszących Dziewcząt w Siatkówce 

- I Miting la – Z.Szelesta 

- XXXVII Turniej „O Złoty Floret J.M. Rektora” 

- Turniej Piłki Ręcznej im. A Krawczyka 

- 27 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży   

- 54 Turniej Piłki Nożnej „Gramy o Złotą Piłkę” im. A.Zaranka 

- XV Bielański Rajd Rowerowy 

- Turniej Taekwondo Olimpijskie XVI  Warsaw Cup 2015  

- Zjazd Absolwentów AWF 

- Wystawa kotów rasowych 

oraz wynajmowano obiekty sportowe na pikniki rekreacyjne, reklamy oraz na potrzeby 

filmów.     

Wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych w roku sprawozdawczym 2014/2015 wyniosły 

1 415 655,30 zł. netto.  

 

 

6) Sprawozdanie specjalisty ds. BHP 
 

Pomieszczenia pracy  

Pomieszczenia zostały zakwalifikowane jako stanowiska stałej pracy . 

Uwzględniają zasady ergonomii oraz zapewniają pracownikom bezpieczne warunki pracy. 

Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w pomieszczeniach i stanowiskach pracy oraz parametry 

takie jak temperatura, wentylacja ,oświetlenie elektryczne i naturalne, należy stwierdzić że te 

pomieszczenia i stanowiska spełniają wymogi określone w pomieszczeniach techniczno 

budowlanych. Stanowiska komputerowe ,dostosowane są do obowiązujących norm 

ogrzewanie pomieszczeń zapewnia na stanowiskach biurowych temperaturę powyżej 18ºC. 
Pomieszczenia oświetlone są światłem naturalnym i elektrycznym. Pomieszczenia 

higieniczno – sanitarne znajdują się w budynkach w których zatrudnieni wykonują pracę. 

Pomieszczenia te są ogrzewane, oświetlone światłem elektrycznym wentylowane. Ciągi 

komunikacyjne nie stwarzają zagrożeń wypadkowych nie powodują ograniczeń ewakuacji. w 

czasie pożaru. Podłogi i ściany w obiektach zapewniają łatwe utrzymanie w czystości. 

 

Procesy pracy. 

Specjalista BHP ściśle współpracuje z lekarzem medycyny pracy. 
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Pracownikom pracującym przy komputerze powyżej czterech godzin dobowego czasu pracy 

po badaniu okulistycznym wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za okulary korygujące wzrok 

w cenie 170 PLN .Kierujemy pracowników na badania lekarskie wstępne okresowe i kontrole 

oraz pokrywamy koszty tych badań. 

Organizujemy szkolenia informujemy o przyczynach powstawania chorób zawodowych. 

Pracownikom pracującym w terenie udostępniamy środki ochrony indywidualnej słuchu. 

Organizujemy szkolenia informujemy o przyczynach powstawania chorób spowodowanych 

hałasem na organizm ich objawów i sposobów wykrywania oraz możliwych środków 

profilaktyki medycznej. 

 

W sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. 

 Podstawa prawna -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.( Dz. U. nr 60, 

poz. 279) pracownicy otrzymują zupę regeneracyjną plus wkładkę mięsną do zupy od dnia 1-

go listopada do 31 marca.  

W sprawie wody zgodnie z Rozporządzeniem pracownicy otrzymują napoje profilaktyczne 

gdy temperatura na zewnątrz pomieszczenia przekracza powyżej 25ºC. 

 

Szkolenia  

Wszyscy pracownicy odbyli wymagane szkolenia okresowe BHP, łącznie 466 osób  

 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 

W 2014 r. wypadkowi w pracy uległy trzy osoby, główne przyczyny wypadków to 

nieostrożność nieuwaga brak koncentracji. 

Analizując zdarzenia wypadkowe zaistniałe w 2014 r. należy stwierdzić że w tym wypadku 

nie stwierdzono odpowiedzialności Akademii za wypadek, nie stwierdzono rażącego łamania 

przepisów BHP. 

Wypadki zostały zarejestrowane wykonano niezbędną dokumentację wypadkową która 

została przesłana do ZUS. Wypadki zostały omówione z poszkodowanymi pracownikami.  

W 2015 r. na terenie Akademii nie stwierdzono chorób zawodowych ani podejrzeń tych 

chorób. 

 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.  

W AWF  w BHP znajduje się tabela norm odzieży roboczej w której określone są rodzaje 

odzieży oraz przewidywane okresy użytkowania. Wypłacany jest ekwiwalent za pranie 

odzieży roboczej. 

Stan bezpieczeństwa pożarowego 

Budynki zakwalifikowane są do klasy zagrożenia ludzi ZL III i spełniają wymagania 

przepisów na dzień ich projektowania i budowy.                
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7) Sprawozdanie z wykorzystania ZFŚS 

 
 

Realizacja planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie  

w roku 2014 (01.01.2014 r.-31.12.2014 r.) 

 

1). Wczasy zorganizowane - wypoczynek dzieci  zorganizowany 

indywidualnie        (zimowy i letni) 
       Z takiej formy dofinansowania skorzystał 1 pracownik wraz z dzieckiem w formie  

       wykupionego obozu. 

       Kwota dofinansowania z ZFŚS wyniosła 777,00 zł.  

 

2). Dopłaty do wczasów turystycznych „pod gruszą” 

 Z refundacji na/za wczasy „pod gruszą” skorzystało 813 osób, w tym: 

 504 pracowników wraz dzieckiem na kwotę 820.750,00 zł.; 

 301 emerytów/rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 223.350,00 zł.; 

 8 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 

6.750,00 zł. 

       Kwota dofinansowania wyniosła razem 1.050.850,00 zł. 

 

3). Pożyczki na cele mieszkaniowe 
       Z pożyczek skorzystało 47 osoby (w tym 3 emerytów/rencistów) na  kwotę 1.055.000,00 

zł. 

 

POŻYCZKI MAŁE: 

   34 x 20.000,00 zł.    = 680.000,00 zł. 

     1 x 15.000,00 zł. =   15.000,00 zł. 

     1 x 14.000,00 zł.    =   14.000,00 zł. 

           2 x 10.000,00 zł.    =   20.000,00 zł. 

     1 x   6.000,00 zł.    =     6.000,00 zł. 

Razem   39      735.000,00 zł. 

 

POŻYCZKI DUŻE: 

     8 x  40.000,00 zł.   = 320.000,00 zł. 

 Razem   8                  320.000,00 zł. 

 

4). Zapomogi bezzwrotne 
       Przyznano zapomogi  102 osobom uprawnionym, z tego : 

 44 pracownikom na kwotę 66.940,00 zł.; 

 56 emerytom/rencistom na kwotę 76.700,00 zł.; 

 2 osobom uprawnionym po zmarłym pracowniku lub emerycie/renciście AWF na 

kwotę 2.500,00 zł. 

       Razem na kwotę  146.140,00 zł., w tym z tytułu: 

 zdarzeń losowych                                              24 osobom, 

 chorób i kosztów leczenia lub 

            niskich dochodów na osobę w rodzinie             78 osobom.  
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5). Bony towarowe (talony)  
       Bony towarowe (talony) otrzymało 774 osoby uprawnione,  z  tego: 

 464 pracowników na kwotę 478.650,00 zł.; 

 302 emerytów/rencistów na kwotę 214.600,00 zł.; 

 8 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 

6.750,00 zł. 

Razem kwota dofinansowania wyniosła  700.000,00 zł. 
 

6).  Paczki noworoczne dla dzieci 
        Na zakup paczek dla 166 dzieci osób uprawnionych wydano 28.213,69 zł. 
 

7). Działalność turystyczna, kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna 

     Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 23 osoby uprawnione,  z  tego:  

 21 pracowników na kwotę 8.565.57 zł.; 

 2 rencistów na kwotę 348,60 zł. 

Razem kwota dofinansowania wyniosła  8.914,17 zł. 

 

8). Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz    

     innych formach wychowania przedszkolnego 
      Z dopłaty do w/w opieki skorzystało 11 pracowników na kwotę 13.076.93 zł. 

 

Rodzaj działalności Grupy osób 

uprawnionych 

Liczba 

osób 

Kwota 

dofinansowania z 

ZFŚS 

Razem 

Wczasy zorganizowane Pracownicy 1 777,00  

Emeryci/renciści 0 0,00 777,00 

Osoby uprawnione inne 0 0,00  

Dopłaty do wczasów 

turystycznych 

Pracownicy 504 820750,00  

Emeryci/renciści 301 223350,00 1050850,00 

Osoby uprawnione inne 8 6750,00  

Pożyczki na remont i 

modernizację 

mieszkania/domu 

Pracownicy 36 689000,00  

Emeryci/renciści 3 46000,00 735000,00 

Osoby uprawnione inne 0 0,00  

Pożyczki na budowę 

domu i uzupełnienie 

wkładu mieszkaniowego 

Pracownicy 8 320000,00  

Emeryci/renciści 0 0,00 320000,00 

Osoby uprawnione inne 0 0,00  

Zapomogi bezzwrotne Pracownicy 44 66940,00  

Emeryci/renciści 56 76700,00 146140,00 

Osoby uprawnione inne 2 2500,00  

Bony towarowe (talony) Pracownicy 464 478650,00  

Emeryci/renciści 302 214600,00 700000,00 

Osoby uprawnione inne 8 6750,00  

Paczki noworoczne dla 

dzieci 

Pracownicy 165 28043,72  

Emeryci/renciści 0 0,00 28213,69 
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Osoby uprawnione inne 1 169,97  

Działalność turystyczna, 

kulturalno-oświatowa i 

rekreacyjno-sportowa 

Pracownicy 21 8565,57  

Emeryci/renciści 2 348,60 8914,17 

Osoby uprawnione inne 0 0,00  

Dofinansowanie do opieki 

nad dziećmi w żłobkach, 

przedszkolach  

Pracownicy 11 13076,93  

Emeryci/renciści 0 0 13076,93 

Osoby uprawnione inne 0 0  

RAZEM  1937 3002971,79 3002971,79 

 

 

  
      
 

 

 


